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შესავალი 

ადამიანის ორგანიზმი, წარმოადგენს რა ბიოსფეროს ნაწილს, მჭიდრო 

კავშირშია გარემო ფაქტორებთან. სწორედ ამიტომ ეკოპათოგენურ ფაქტორთა 

გავლენის შესწავლა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით კი, 

ბავშვისა და მოზარდის მზარდ ორგანიზმზე, დღესაც აქტუალურ პრობლემად რჩება. 

დღეისათვის მთელს მსოფლიოში შეიმჩნევა გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების 

მატების ტენდენცია, რაც იწვევს მოსახლეობის ავადობის დონის ზრდას. 

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სიკვდილიანობის და 

ავადობის დაახლოებით 25% დაკავშირებულია გარემო ფაქტორებთან [45,87,119,157]. 

ჰაერის დაბინძურების დროს ეკოპათოგენური სპექტრი საკმაოდ ფართოა და 

ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის დამაბინძურებლის კონენტრაციაზე, ექსპოზიციის 

ხანგრძლივობაზე და ორგანიზმის ზოგად მდგომარეობაზე. დღესდღეობით 

ატმოსფერული ჰაერის ძირითად დამაბინძურებელს ანთროპოგენური წყაროები 

წარმოადგენს, ისეთი, როგორიცაა, ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი, საწარმოო 

ობიექტები, ქარხანა-ფაბრიკები, ნაგავსაწვავები და სხვა [138]. 

ტრანსპორტის გამონაბოლქვი, ტყეების ხანძრები, სხვადასხვა სამრეწველო და 

საერთოდ, ყველა სახის წვის პროცესი ცვლის ატმოსფეროს ბუნებრივ შემადგენლობას. 

ამ დროს გამოიყოფა ნაწილაკები, რომლებიც მსუბუქი წონის გამო დიდ ხანს რჩებიან 

ჰაერში, აქვთ სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერების მიერთების უნარი, ადვილად 

ხვდებიან ადამიანის სასუნთქ სისტემაში, იქიდან კი სისხლის ნაკადით სხვა ორგანოთა 

სისტემებში და იწვევენ მათ დაზიანებას. დაბინძურებულ იჰაერი შეიძლება შეიცავდეს 

გოგირდის დიოქსიდს, აზოტის ჟანგეულებს, ტყვიას და მის არაორგანულ ნაერთებს, 

რკინის ოქსიდს, მანგანუმს და მის ნაერთებს, ჭვარტლს, გოგირდწყალბადს, 

ფტორწყალბადს, ნაჯერ ნახშირწყალბადებს, ნახშირჟანგს, ბენზ(ა)პირენს, 
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ნახშირორჟანგს (სითბური ეფექტის მქონე აირი), არაორგანულ მტვერს, და სხვა 

მომწამლავ ნივთიერებებს [183]. 

საქართველოში გარემოს დაბინძურებაში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვს. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 

მონაცემებით, საქართველოში მავნე ნივთიერებების, მათ შორის მძიმე მეტალების 

გაფრქვევა ჰაერში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ასი ათასი ტონით. მძიმე 

მეტალებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე 

ახდენს ტყვია(Pb) [185]. საქართველოს კანონმდებლობის მონაცემებით, ატმოსფერულ 

ჰაერში ტყვიის კონცენტრაციის ჰიგიენური სტანდარტი შეადგენს 0.30მკგ/მ3. ბოლო 

წლების მონაცემებით, ტყვიის კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში რამდენჯერმე 

აჭარბებს დასაშვებ ნორმას [95].  

დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი მავნე გავლენას ახდენს სხვადასხვა 

სისტემასა და ორგანოებზე, პირველ რიგში სასუნთქ სისტემაზე, ასევე გულ-

სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემაზე [41,76,87,122,123]. 

 სამედიცინო ეკოლოგიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა განსაზღვროს ადამიანის 

ორგანოებსა და ქსოვილებში მავნე ნივთიერებების არსებობა და მათი გავლენა 

ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვებში[156]. 

ეკოპათოგენური რისკის ფაქტორთა ზემოქმედების შესწავლა ადამიანის 

ორგანიზმზე, განსაკუთრებით, ბავშვთა და მოზარდთა კონტინგენტის 

სტომატოლოგიურ სტატუსზე, დღეისათვის განსაკუთრებით აქტუალურია, ვინაიდან ყბა-

სახის მიდამოს განვითარებადი და აქტიურად მზარდი ქსოვილებისათვის ძლიერ 

სახიფათოა მავნე ნივთიერებათა ნებისმიერი კონცენტრაცია [11,148]. 

დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე 

მრავალკომპონენტური პროცესია. ადამიანის ორგანიზმში მავნე ნივთიერებების 

მოხვედრა სხვადასხვა დაავადებასთან ერთად იწვევს სტომატოლოგიური სტატუსის 
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ცვლილებასაც. კარიესისა და პაროდონტის დაავადებების განვითარებაში 

დღესდღეობით ერთ-ერთი წამყვანი როლი ეკოლოგიურ ფაქტორს აკისრია, რადგან 

ქიმიურად აგრესიული ნივთიერებების ორგანიზმზე ზემოქმედების შედეგად პირის 

ღრუში წარმოებს ჟანგვითი პროცესების ბალანსის დარღვევა, პირის ღრუს სითხეში 

არსებული პეპტიდების სპექტრის ცვლილებები, ანაერობული ჟანგვითი პროცესების 

ინტენსივობის გაძლიერება, რაც განაპირობებს დაცვითი მექანიზმების დაქვეითებას და  

შესაბამისად, ასახავს ეკოტოქსინების დამაზიანებელ და მავნე გავლენას არამარტო 

მთლიანად ორგანიზმზე, არამედ ქმნის სტომატოლოგიური პათოლოგიის 

განვითარების პირობებსაც. გარემო ფაქტორების გავლენით თვისობრივად და 

ხარისხობრივად შეცვლილი ნერწყვი და პირის ღრუს სითხე უშუალო გავლენას ახდენს 

კბილის მაგარი ქსოვილების მინერალიზაციაზე [104,176]. 

განსაკუთრებით აქტუალურია ეკოპათოგენური რისკის ფაქტორთა შესწავლა 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში, ვინაიდან ყბა-სახის მიდამოს განვითარებადი და  

აქტიურად მზარდი ქსოვილებისათვის სახიფათოა მავნე ნივთიერებათა ნებისმიერი 

კონცენტრაცია. რაც უფრო მცირეა ბავშვის ასაკი, მით უფრო მგრძობიარეა მისი 

ორგანიზმი გარემოს პათოგენური ფაქტორების მიმართ. ბავშვის ორგანიზმის მაღალი 

მგრძნობელობა გარემო ფაქტორების მიმართ განპირობებულია ანატომო-

ფიზიოლოგიური განვითარების თავისებურებების, ორგანოთა და სისტემათა 

განვითარების კრიტიკული პერიოდების არსებობით, მზარდ ორგანიზმში ცვლითი 

პროცესების თავისებურებებით, დეტოქსიკაციის ფერმენტულ სისტემათა 

მოუმწიფებლობით, ფორმირებადი ძვლებისა და კბილის ქსოვილების მიერ  

ქსენობიოტიკებისა და რადიონუკლიდების დაგროვების უნარით, ლაბილური იმუნური 

სისტემის გამო და სხვა [37]. გარდა ამისა, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები სუნთქავენ მეტ 

ჰაერს, მოიხმარენ მეტ საკვებსა და წყალს სხეულის წონასთან შედარებით, ვიდრე 

მოზრდილები. აგრეთვე, ნიადაგთან მეტი სიახლოვის გამო (დახოხავენ, ქვიშაში 
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თამაშობენ), სხვადასხვა სათამაშოებისა და საგნების პირში ჩადების გამო, მეტი შეხება 

აქვთ გარემო ფაქტორებთან [78,127]. დადგენილია, რომ გარემოს 

დამაბინძურებლების გავლენით ყოველწლიურად 3 მილიონამდე 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვი იღუპება [149]. 

 ბოლო წლებში მეცნიერთა დიდი ყურადღება მიიქცია ადამიანის ორგანიზმის 

ჯანმრთელობის სხვადასხვა დარღვევამ, რომელიც განპირობებულია როგორც, 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტების დეფიციტით, ასევე მათი და ტოქსიკური 

ელემენტების სიჭარბით,  მაკრო- და მიკროელემენტების დისბალანსით 

[31,145,150,164].  

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღესდღეობით ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურებაში დიდი როლი აკისრია მძიმე მეტალებს, განსაკუთრებით განვითარებად 

და სამრეწველო ქალაქებში.  

 უამრავმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრილი 

ტოქსიკური ელემენტები, ისეთი, როგორიცაა ტყვია, კადმიუმი, ვერცხლისწყალი, 

დარიშხანი, კალა და სხვა, ჩაენაცვლებიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ელემენტებს: 

კალციუმს, თუთიას, რკინას და იწვევენ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც ვლინდება 

სხვადასხვა დაავადების სახით.   

 ტოქსიური ელემენტების ორგანიზმში მოხვედრა უარყოფითად მოქმედებს, 

როგორც ადამიანის ზოგად ჯანმრთელობაზე, ასევე სტომატოლოგიურ სტატუსზე. 

აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით მეტად აქტუალურია ეკოპათოგენურ ფაქტორთა 

ზეგავლენის შესწავლა სამეცნიერო კვლევების საშუალებით.  
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გამოკვლევის მიზანი 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გავლენის შესწავლა მცირეწლოვან 

ბავშვთა სტომატოლოგიურ ჯანმრთლობაზე, კერძოდ, კბილის მაგარი ქსოვილების 

მინერალიზაციაზე. 

 

ამოცანები 

1. მცირეწლოვან (3-4 წლის ასაკის) ბავშვთა კონტინგენტში სტომატოლოგიური სტატუსის 

შესწავლა ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებით განპირობებულ 

ეკოლოგიურად დაბინძურებულ უბნებში. 

2. კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერლიზაციის ხარისხის განსაზღვრა ქ. თბილისის 

ეკოლოგიურად ხელსაყრელ პირობებში, კერძოდ, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების დასაშვებ ზღვარზე ნაკლები შემცველობის რაიონებში მაცხოვრებელ 

მცირეწლოვან ბავშვთა კონტინგენტში. 

3. ეკოლოგიურ რისკ-ფაქტორთა და მცირეწლოვან ბავშვთა ჯგუფში დროებითი 

კბილების კარიესის გავრცელების, ინტენსივობისა და უმაღლესი ინტენსივობის 

ურთიერთკავშირის დადგენა. 

4. მცირეწლოვან ბავშვებში კბილის კარიესის გავრცელებისა და ინტენსივობის 

თავისებურებების შესწავლა ეკოლოგიურ პირობებთან კავშირში. 

5. თმის ღერში, როგორც ბიოსუბსტრატში, ქიმიურ (ესენციურ, პირობითად ესენციურ და 

ტოქსიკურ) ელემენტთა განსაზღვრა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის 

მონიტორინგისთვის. 

6. თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობის და კბილის მაგარ ქსოვილთა 

მინერალიზაციას შორის კორელაციის დადგენა. 

7. კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა განსაზღვრა. 
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8. კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობის გავლენის შეფასება 

მინერალიზაციის ხარისხზე. 

 

სამეცნიერო სიახლე 

პირევლადაა: 

1. გამოკვლეული მცირეწლოვან ბავშვთა კონტინგენტში კარიესის გავრცელება და 

ინტენსივობა ეკოლოგიურად განსხვავებულ რაიონებში. 

2. დადგენილი ეკოლოგიურ რისკ-ფაქტორთა ურთიერთკავშირი კბილის კარიესის 

გავრცელებას, ინტენსივობას და უმაღლეს ინტენსივობას შორის. 

3. შესწავლილი დროებითი კბილების კარიესის განვითარების თავისებურება 

მცირეწლოვან ბავშვებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის მიხედვით. 

4. დადგენილი კორელაციური კავშირი თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობასა 

და კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციას შორის 3-4 წლის ასაკის ბავშვებში. 

5. შესწავლილი ტოქსიკური ელემენტის - ტყვიის დაგროვებისა და მინერალური ცვლის 

დარღვევები თმისა და კბილის ქსოვილთა სპექტრული ანალიზის საფუძველზე. 

6. განსაზღვრული მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვთა დროებით კბილებში ესენციური, 

პირობითად ესენციური და ტოქსიკური ელემენტები. 

7. შესწავლილი და შეფასებული კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა 

შემცველობის გავლენა მინერალიზაციის ხარისხზე. 

8. მოწოდებული სტომატოლოგიური სტატუსის შეფასების კრიტერიუმები ეკოლოგიური 

რისკ-ფაქტორების მიხედვით ეფექტური პროფილაქტიკური ღონისძიებების 

დაგეგმვისა და მონიტორინგისთვის. 
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პრაქტიკული ღირებულება  

დისერტაციის შედეგები ხელს შეუწყობს: 

 თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა გამოკვლევით დადგინდეს ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლები. 

 კბილის ქსოვილთა სპექტრული ანალიზის საფუძველზე შეფასდეს კბილის მაგარ 

ქსოვილთა მინერალიზაციის ხარისხი და შემუშავდეს შესაბამისი 

მარემინერალიზებელი თერაპია. 

 შემუშავდეს ეკოლოგიურად არახელსაყრელ პრობებში მაცხოვრებელი ორსული 

ქალებისა და ბავშვთა მოსახლეობის პრევენციული პროგრამები, მოხდეს მათი 

დანერგვა და მონიტორინგი. 

 

პუბლიკაციები: 

დისერტაციის თემაზე გამოქვეყნებულია 4 სტატია: 

1. Suladze N., Shishniashvili T., Margvelashvili V., Kobakhidze K. The elemental composition 

of teeth hard tissues depending on the state of the environment. Georgian Medical News. № 

1 (226) 2014, 7-11. 

2. Suladze N., Shishniashvili T., Margvelashvili V., Kharischarishvili I. The influence of the 

element status on mineralization of dental hard tissues in young children. Georgian Medical 

News. № 10 (223) 2013, 21-25 

3. Shishniashvili T., Margvelashvili V., Suladze N.,Kobakhidze K. Correlation between the 

ecological risk factors and significant index of caries in young children. Georgian Medical 

News. № 5 (206) 2012, 30-33 

4. T. Shishniashvili, N. Suladze, V. Margvelashvili. Primary Teeth and Hair as Indicators of 

Environmental Pollution. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry. Canada. (accepted: 

June 29, 2014) 
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სადისეტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა 

ნაშრომში წარმოდგენილია: შესავალი, ლიტერატურის მიმოხილვა, 

გამოკვლევის მეთოდები და მასალა, საკუთარი გამოკვლევის შედეგები, მიღებული 

შედეგების განხილვა, დასკვნები, პრაქტიკული რეკომენდაციები, გამოყენებული 

ლიტერატურის სია, რომელიც მოიცავს 187 წყაროს. დისერტაცია გაფორმებულია 14 

ცხრილით, 13 დიაგრამითა და 6 ფოტოსურათით. 
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თავი 1. ლიტერატურის მიმოხილვა 
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1.1. გარემო ფაქტორები და ადამიანის ჯანმრთელობა 

 

გარემოს ფაქტორთა ზეგავლენა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის 

ჯანმრთელობას. ეკოპათოგენურ ფაქტორთა გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით კი, ბავშვისა და მოზარდის მზარდ ორგანიზმზე, 

დღესაც რჩება აქტუალურ პრობლემად, ვინაიდან ადამიანის ორგანიზმი მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული გარემოსთან - წარმოადგენს რა ბიოსფეროს ნაწილს. 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება დიდი ხანია  

ავადობის, ინვალიდობის და სიკვდილიანობის პოტენციური რისკ-ფაქტორია 

[45,87,119,157]. 

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის  მონაცემებით, 

დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის გავლენით ყოველწლიურად 800 000 ადამიანი 

იღუპება. სიკვდილიანობის და ავადობის დაახლოებით 25% დაკავშირებულია გარემო 

ფაქტორებთან [119]. ამერიკაში, სადაც ბოლო წლებში მკვეთრად არის მომატებული 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით, კერძოდ, 

ჭვარტლით, რომელიც შეიცავს აზოტის ოქსიდებს, ნახშირბადის მონოოქსიდსა და 

სხვადასხვა ტოქსიურ მეტალებს, ნაადრევი სიკვდილიანობის რაოდენობის მომატება 

სწორედ რომ ჰაერის დაბინძურებას უკავშირდება [151]. ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაცია დღემდე შეისწავლის ადამიანის ჯანმრთელობაზე ჰაერის დაბინძურების 

ზეგავლენის პრობლემებს. 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის გამო, მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰაერის ხარისხის ინდიკატორებად და დაბინძურების 

კრიტერიუმებად მიჩნეულია ექვსი ყველაზე გავრცელებული დამბინძურებელი, 

როგორიცაა შეწონილი მყარი ნაწილაკები (PM), გოგირდის დიოქსიდი (SO2), აზოტის 
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დიოქსიდი (NO2), ნახშირბადის მონოოქსიდი (CO), ტროფოსფერულიოზონი (O3) და 

ტყვია (Pb))[167]. 

 ჰაერის დაბინძურების დროს ეკოპათოგენური სპექტრი საკმაოდ ფართოა და 

ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის დამაბინძურებლის კონენტრაციაზე, ექსპოზიციის 

ხანგრძლივობაზე და ორგანიზმის ზოგად მდგომარეობაზე. ატმოსფერული ჰაერის 

დამაბინძურებელი 2 ძირითადი წყარო გამოიყოფა: ანთროპოგენური და ბუნებრივი. 

ანთროპოგენური წყაროებიდან აღსანიშნავია: ავტოგამონაბოლქვი, საწარმოო 

ობიექტები, გათბობის მოწყობილობები, ნაგავსაწვავები, საღებავები, ქიმიკატები და 

სხვა. ბუნებრივ დამაბინძურებლებს მიეკუთვნება: მტვერი, ტყის ხანძარი, რადიაცია, 

საქონლის მიერ გამოყოფილი სეკრეტი და ა.შ. [138] დედამიწის მოსახლეობის 

რაოდენობის ზრდამ, მეცნიერულ-ტექნიკურმა პროგრესმა, ურბანიზაციის და 

ინდუსტრიალიზაციის პროცესების სწრაფი ტემპებით განვითარებამ გაზარდა 

მოთხოვნა ენერგო, საკვებ და სხვა რესურსებზე. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით 

უმთავრეს დამბინძურებელს ანთროპოგენური წყაროები წარმოადგენს [174,186]. 

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ანთროპოგენური 

საქმიანობისას გამოყებული ნივთიერებებიდან 40000 ხასიათდება ადამიანზე მავნე 

ზემოქმედებით, ხოლო 12 000 ტოქსიკური თვისებებისაა [184]. 

 მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაში 

ძირითად როლს ასრულებს საწვავის წვის შედეგად გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები, 

ისეთი, როგორიცაა: აზოტისა და გოგირდის ოქსიდები, ნახშირბადის მონოოქსიდი, 

მყარი ნაწილაკები, არამეთანური აქროლადი ორგანული ნაერთები (ააონ), 

ბენზ(ა)პირენი, დიოქსინ/ფურანები, ტოქსიკური ელემენტები და ა.შ. ეს ნივთიერებები 

აღწევენ ცოცხალ ორგანიზმებში და იწვევენ სხვადასხვა სახის დარღვევებს [183].  

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისიის მონაცემებით 

გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებში კაცობრიობას ყოფნიდა 3 მილიარდი ტონა 
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ნავთობი. ხოლო ყველა სახის ენერგო- რესურსის ხარჯი შეადგენდა 8 მილიარდ 

ტონას, დღეისათვის ყველა სახის ენერგო- რესურსის მოხმარება გასამმაგდა და 

შეადგენს 25 მილიარდ ტონას წელიწადში [178]. 

ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლებს შორის განსაკუთრებით 

ყურადსაღებია მძიმე მეტალების როლი სხვადასხვა დაავადების განვითარებაში. 

საქართველოში გარემოს დაბინძურებაში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვს. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 

მონაცემებით, საქართველოში  მავნე ნივთიერებების, მათ შორის მძიმე მეტალების 

გაფრქვევა ჰაერში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ასი ათასი ტონით. მძიმე 

მეტალებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე 

ახდენს ტყვია (Pb) [185]. 

 ადამიანის სხეული საოცრად რთული თავდაცვითი სისტემაა. ცხვირი, პირი და 

ყელი წარმოაგდენს ჰაერის, წყლისა და საკვების ფილტრს, რადგანაც ისინი სწორედ ამ 

ორგანოების საშუალებით ხვდებიან ორგანიზმში. კანი, ყველაზე დიდი ორგანო, 

რომელიც ფარავს მთელს სხეულს, წარმოაგდენს ბარიერს და იცავს ორგანიზმს 

სხვადასხვა გარეგანი ზემოქმედებისგან, ბაქტერიებისგან, მზისგან, არეგულირებს 

სხეულის ტემპერატურას და იცავს ქვეშმდებარე ქსოვილებს სხვადასხვა ინფექციისგან. 

თავის ტვინი და ნერვული სისტემა არეგულირებს ორგანიზმის რეაქციას სხვადასხვა 

მავნე ზემოქმედებაზე, ასევე თავდაცვითი ფუნქცია აკისრია სისხლსაც: ორგანიზმში 

ბაქტერიის, ვირუსის ანატოქსინის მოხვედრისას, ლეიკოციტები ახდენენ მათ 

გაუვნებელყოფას. ორგანიზმის, ამ რთული სისტემის, ყველაზე ძლიერი 

თავდამსხმელია დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი, რომელიც არის უსუნო, 

თვალითუხილავი და გამუდმებით აღწევს ადამიანის სხეულში. ჰაერის 

დამაბინძურებელ აგენტებს შეუძლიათ დათრგუნონ ადამიანის ორგანიზმის 

თავდაცვითი უნარი და გამოიწვიონ სხვადასხვა დაავადება [141, 143]. 
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 უამრავი ლიტერატურული წყარო მოწმობს იმას, რომ  ატმოსფერულ ჰაერში 

არსებული მავნე ნივთიერებების მცირე კონცენტარციაც კი ახდენს უარყოფით 

გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მსხვილ სამრეწველო ქალაქებში 

განსაკუთრებითაა მომატებული ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები 

[98,169,170,172].  

დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი მავნე გავლენას ახდენს სხვადასხვა 

სისტემასა და ორგანოებზე, პირველ რიგში სასუნთქ სისტემაზე, ასევე გულ-

სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემაზე [41,76,87,122,123]. 

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არახელსაყრელი გარემო ფაქტორები 

განსაკუთრებით უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის მზარდ ორგანიზმზე.   იმ ბავშვთა 

რაოდენობა, რომლებიც ხშირად ავადმყოფობენ,დაახლოვებით 3,3-ჯერ მაღალია 

პირობითად «სუფთა» რაიონებში მცხოვრებ თანატოლებთან შედარებით. ავადობის 

სტუქტურაში პირველ ადგილზეა სასუნთქი ორგანოებისა და ხახის რკალის მწვავე 

რესპირატორული დაავადებები, მეორე ადგილი უკავია კბილების კარიესულ 

დაავადებას, მესამე კი – საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დარღვევებს. ხშირია 

ასევე სიმსუქნე, ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები [115,168,171,175,181,187]. 

 დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე 

მრავალკომპონენტური პროცესია. ადამიანის ორგანიზმში მავნე ნივთიერებების 

მოხვედრა სხვადასხვა დაავადებასთან ერთად იწვევს სტომატოლოგიური სტატუსის 

ცვლილებასაც. კარიესისა და პაროდონტის დაავადებების განვითარებაში 

დღესდღეობით ერთ-ერთი წამყვანი როლი ეკოლოგიურ ფაქტორს აკისრია, რადგან 

ქიმიურად აგრესიული ნივთიერებების ორგანიზმზე ზემოქმედების შედეგად პირის 

ღრუში წარმოებს ჟანგვითი პროცესების ბალანსის დარღვევა, პირის ღრუს სითხეში 

არსებული პეპტიდების სპექტრის ცვლილებები, ანაერობული ჟანგვითი პროცესების 
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ინტენსივობის გაძლიერება, რაც განაპირობებს დაცვითი მექანიზმების დაქვეითებას და  

შესაბამისად, ასახავს ეკოტოქსინების დამაზიანებელ და მავნე გავლენას არამარტო 

მთლიანად ორგანიზმზე, არამედ ქმნის სტომატოლოგიური პათოლოგიის 

განვითარების პირობებსაც. გარემო ფაქტორების გავლენით თვისობრივად და 

ხარისხობრივად შეცვლილი ნერწყვი და პირის ღრუს სითხე უშუალო გავლენას ახდენს 

კბილის მაგარი ქსოვილების მინერალიზაციაზე [104,176]. 

სამედიცინო ეკოლოგიის მნიშვნელოვანი ამოცანაა განსაზღვროს ადამიანის 

ორგანოებსა და ქსოვილებში მავნე ნივთიერებების არსებობა და მათი გავლენა 

ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვებში[156]. 

ეკოპათოგენური რისკის ფაქტორთა ზემოქმედების შესწავლა ადამიანის 

ორგანიზმზე, განსაკუთრებით, ბავშვთა და მოზარდთა კონტინგენტის 

სტომატოლოგიურ სტატუსზე, დღეისათვის განსაკუთრებით აქტუალურია, ვინაიდან ყბა-

სახის მიდამოს განვითარებადი და აქტიურად მზარდი ქსოვილებისათვის ძლიერ 

სახიფათოა მავნე ნივთიერებათა ნებისმიერი კონცენტრაცია [11,148]. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ რაც უფრო მცირეა ბავშვის ასაკი, მით უფრო 

მგრძობიარეა მისი ორგანიზმი გარემოს პათოგენური ფაქტორების მიმართ. ბავშვის 

ორგანიზმის მაღალი მგრძნობელობა გარემო ფაქტორების მიმართ განპირობებულია 

ანატომო-ფიზიოლოგიური განვითარების თავისებურებების, ორგანოთა და სისტემათა 

განვითარების კრიტიკული პერიოდების არსებობით, მზარდ ორგანიზმში ცვლითი 

პროცესების თავისებურებებით, დეტოქსიკაციის ფერმენტულ სისტემათა 

მოუმწიფებლობით, ფორმირებადი ძვლებისა და კბილის ქსოვილების მიერ  

ქსენობიოტიკებისა და რადიონუკლიდების დაგროვების უნარით, ლაბილური იმუნური 

სისტემის გამო და სხვა [37]. გარდა ამისა, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები სუნთქავენ მეტ 

ჰაერს, მოიხმარენ მეტ საკვებსა და წყალს სხეულის წონასთან შედარებით, ვიდრე 

მოზრდილები. აგრეთვე, ნიადაგთან მეტი სიახლოვის გამო (დახოხავენ, ქვიშაში 
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თამაშობენ), სხვადასხვა სათამაშოებისა და საგნების პირში ჩადების გამო, მეტი შეხება 

აქვთ გარემო ფაქტორებთან [78,127]. დადგენილია, რომ გარემოს 

დამაბინძურებლების გავლენით ყოველწლიურად 3 მილიონამდე 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვი იღუპება [149]. 

 ბოლო წლებში მეცნიერთა დიდი ყურადღება მიიქცია ადამიანის ორგანიზმის 

ჯანმრთელობის სხვადასხვა დარღვევამ, რომელიც განპირობებულია როგორც, 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტების დეფიციტით, ასევე მათი და ტოქსიკური 

ელემენტების სიჭარბით,  მაკრო- და მიკროელემენტების დისბალანსით 

[31,145,150,164]. 

  

 1.2 ტოქსიკური ელემენტების გავლენა ადამიანის ზოგად  და სტომატოლოგიურ 

ჯანმრთელობაზე 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღესდღეობით ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურებაში დიდი როლი აკისრია მძიმე ლითონებს, რომელთაც ადამიანი თავის 

სამრეწველო საქმიანობისას აქტიურად იყენებს. მძიმე ლითონების ტოქსიკურობა და 

მათი გარემოში გავრცელება სერიოზულ ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნის. მძიმე 

ლითონები ნიადაგში დაგროვებისას ცვლიან მის ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს. 

ცოცხალ ორგანიზმებში აკუმულირების შემდეგ ისინი ხვდებიან ნივთიერებათა ცვლის 

ბიოქიმიურ ჯაჭვში. მძიმე ლითონების გარემოში დაგროვების ძირითადი წყაროებია 

მეტალურგიული წარმოება, თბოელექტროსადგურები, ნარჩენების საწვავი ქარხნები, 

ავტოტრანსპორტი და ა.შ. მძიმე ლითონებიდან განსაკუთრებით ტოქსიკურია ტყვია 

(Pb), ვერცხლისწყალი (Hg), დარიშხანი (As),   კადმიუმი (Cd) და კალა (Sn) [171]. 

ტყვია (Pb).  ტყვია მომწამვლელი ნივთიერებაა. ატმოსფერულ ჰაერში მისი 

შემცველობის დონის მომატება დაკავშირებულია უხარისხო საწვავის მოხმარებასთან, 

სხვადასხვა სამრეწველო საქმიანობასთან, მოწევასთან და სხვა.  ტყვიით დაინფიცირება 
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შესაძლებელია, ატმოსფერული ჰაერიდან, სასმელი წყლით, მარილით, საკვებით, 

სხვადასხვა საღებავებისა და კოსმეტიკური საშუალებების გამოყენებით, ასევე 

სათამაშოებით და სხვა [75].  

ტყვიით გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი მძლავრი წყაროა 

ავტოტრანსპორტი. გამონაბოლქვ აირებში მყარი ნაწილაკების სახით გვხვდება ტყვიის 

ოქსიდები, ქლორიდები, ფტორიდები, ნიტრატები, სულფატები და სხვა. მათი 

დაახლოებით 20% უშუალოდ საავტომობილო გზების მახლობლად ილექება [174].  

 საქართველოს კანონმდებლობის მონაცემებით, ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის 

კონცენტრაციის ჰიგიენური სტანდარტი შეადგენს 0.30მკგ/მ3. ბოლო წლების 

მონაცემებით, ტყვიის კონცენტრაცია ჰაერში რამდენჯერმე აჭარბებს დასაშვებ ნორმას 

[95]. 

ადამიანის ორგანიზმში მისი მოხვედრა იწვევს ნერვული სისტემის, ძვლოვანი და 

კან-კუნთოვანი ქსოვილების დაზიანებას, ბავშვბში ინტელექტისა და მეხსიერების 

დაქვეითებას, ქალებში -ნაადრევ მშობიარობას და სხვა დაავადებებს [28,56].  

მეცნიერების დაკვირვებით, ტყვიის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დეპონატორია ძვალი. 

ტყვიის მაღალი კონცენტრაციისას ირღვევა გაძვალების პროცესი, ვიტამინ D-ს 

მეტაბოლიზმი, აღინიშნება ძვლების დეკალციფიკაცია და მტვრევადობის გაზრდა. 

ასაკოვან ადამიანებში ძვლების დაავადებისას, ხდება ტყვიის გამოთავისუფლება და 

სისხლში მისი კონცენტრაციის გაზრდა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მის ტოქსიკურ 

ეფექტს [167,175].  

ტყვია ასევე უარყოფითად მოქმედებს ყბა-კბილთა სისტემის მდგომარეობაზეც, 

განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში [65,103]. სხვადასხვა ეპიდემიოლოგიურ კვლევაზე 

დაყრდნობით, დადგენილია კავშირი გარემოს ტყვიით დაბინძურებასა და კარესის 

განვითარების რისკს შორის [20,34,99]. 



19 
 

Landrigan PJ-ის კვლევაზე დაყრდნობით, ტყვია გროვდება კბილის მაგარ 

ქსოვილებში მთელი მისი არსებობის მანძილზე, განსაკუთრებით ინტენსიურად კი 

მინერალიზაციის პროცესში [75]. ტყვია უფრო დიდი რაოდენობით აღინიშნება 

მინანქრის ზედაპირულ შრეებში. ძვლოვანი ქსოვილის კვლევამ აჩვენა, რომ ტყვიას 

შეუძლია ჩაენაცვლოს კალციუმს, მაგრამ ასევე შესაძლებელია მისი გამოძევება 

კალციფიცირებული ქსოვილებიდან სხვადასხვა აგენტის მოქმედებით [94]. 

სხვადასხვა ავტორთა აზრით, ტყვიის არსებობა მაგარ ქსოვილებში არც ისე 

საზიანოა ორგანიზმისთვის, მისი ტოქსიკურობა ვლინდება ტყვიის გადასვლისას მაგარი 

ქსოვილებიდან სისხლში. უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს ტყვიის მიერ 

ადამიანის ორგანიზმის მაგარი ქსოვილებიდან ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ბიოელემენტების გამოდევნა. ეს პროცესი განსაკუთრებით აქტიურად 

მიმდინარეობს ბავშვებსა და მოზარდებში, ანუ ორგანიზმის ინტენსიური ზრდა-

განვითარების პროცესში  [13,40,79,117,121,136,142]. კალციფიცირებულ ქსოვილებში 

მოხვედრისას ტყვია ძირითადად ჩაენაცვლება ისეთ ესენციურ ელემენტებს, 

როგორიცაა Ca, Zn და Mg[88,109,110,111,132,134,154]. 

არაერთხელ  იქნა შესწავლილი ანტაგონიზმი ტყვიასა და ისეთ ქიმიურ 

ელემენტებს შორის, როგორიცაა ბისმუტი (Bi), თუთია (Zn), სპილენძი (Cu), კალციუმი 

(Ca), მაგნიუმი (Mg), რკინა (Fe) და კადმიუმი (Cd). დადგენილ იქნა, რომ ტყვია ამცირებს 

აღნიშნული ელემენტების შეთვისებას კუჭ-ნაწლავის სისტემის მიერ და საპირისპიროდ, 

ამ ელემენტებით მდიდარი საკვების მიღება ამცირებს ტყვიის შეთვისებას და 

შესაბამისად, მის ტოქსიკურ ზემოქმედებას ორგანიზმზე [5,52,54,85,112,133,144]. 

1997 და 2001 წლის მონაცემებით, კბილის ქსოვილში ტყვიის შემცველობა 4 

მგ/კგ-ზე ზევით ითვლება ტოქსიკურად [1,24].   

სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, ტყვიით გარემოს დაბინძურების 

ინდიკატორად დღესდღეობით ფართოდ გამოიყენება კბილის ქსოვილი  
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[3,7,10,69,70,101,102,113,120]. 1994 წელს ესპანეთში პირველად ჩაატარეს კვლევა 

ტყვიაზე, როგორც გარემოს დაბინძურების მარკერზე. აღმოჩნდა, რომ ტყვიის 

შემცველობა ასაკთან ერთად მატულობდა, ის გაცილებით დიდი რაოდენობით 

აღინიშნებოდა მუდმივ, ვიდრე დროებით კბილებში და მისი კონცენტრაცია მეტი იყო 

ქალქში, ვიდრე ქალაქგარეთ მცხოვრებ მოსახლეობაში[49]. 1999 წელს ქუეითში 

ჩატარებული კვლევის შედეგად   ტყვიის შემცველობა კბილის ქსოვილში უფრო 

მაღალი აღმოჩნდა სამრეწველო რაიონებში, ვიდრე გარეუბნებში[23]. ასევე, 

ბრიტანეთში დამაბინძურებლის წყაროსთან ახლოს აღინიშნებოდა ტყვიის 

შემცველობის მატება არასრულწლოვნებში [60]. ეთიოპიაში ჩატარებულმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ ქალაქში ტყვიის შემცველობა შედარებით მაღალი იყო ვიდრე სოფლად 

[148]. კოსოვოში, კერძოდ სამრეწველო ქალაქ - მიტროვიკაში 2011 წლის 

მონაცემებით, აღინიშნება ტყვიის კონცენტრაციის საგრძნობი მატება კბილის მაგარ 

ქსოვილებში [69]. 

აღნიშნული კვლევები მოწმობს იმას, რომ სამრეწველო ქალაქებში აღინიშნება 

ტოქსიკური ელემენტების, განსაკუთრებით ტყვიის რაოდენობის მომატება 

ატმოსფერულ ჰაერში, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, 

ამიტომ საჭიროა სამრეწველო ქალაქებში განსაკუთრებით აქტიურად დაიგეგმოს და 

განხორციელდეს პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

კადმიუმი (Cd). კადმიუმი მიეკუთვნება იშვიათ, გაბნეულ ქიმიურ ელემენტებს: მას 

ბევრი მინერალი შეიცავს იზომორფული მინარევის სახით და ყოველთვის იმყოფება 

თუთიის მადნებში. კადმიუმის ნაერთები საწამლავია. განსაკუთრებულად საშიშია მისი 

ოქსიდის ორთქლის შესუნთქვა. ის, ასევე წარმოადგენს კანცეროგენს. კადმიუმი 

ნორმალური, მცირე რაოდენობით არის ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმში. 

აღნიშნული ელემენტი ადვილად გროვდება მზარდ უჯრედებში (მაგალითად სიმსივნის 

ან სასქესო). ის უკავშირდება უჯრედების ციტოპლაზმატურ და ბირთვულ მასალას და 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
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აზიანებს მას. ის ცვლის ჰორმონებისა და ფერმენტების აქტიურობას.  კადმიუმი 

გამოიყენება ელექტროდების  დასამზადებლად, საღებავებისა და ბატარეების 

წარმოებაში, ლითონების რჩილვის დროს. ზოგჯერ კადმიუმი გამოიყენება 

ექსპერიმენტარულ მედიცინაში. ბოლო წლებში კადმიუმს გამოიყენებენ ახალი 

სიმსივნის საწინააღმდეგო ნანო-მედიკამენტების წარმოებაში [182].  

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კადმიუმი გამოიყოფა თამბაქოს მოწევის შედეგად 

და ის სწრაფად ხვდება ბავშვის ორგანიზმში ჰაერ-წვეთოვანი გზით. ორგანიზმში 

მოხვედრისას, ჩაენაცვლება ესენციურ ელემენტებს და იწვევს სხვადასხვა სახის 

დარღვევებს [31].  

 ვირთხებზე ჩატარებულმა ცდამ აჩვენა, რომ კადმიუმი ცვლის კბილის მაგარი 

ქსოვილების სტრუქტურას, კერძოდ, ჩაენაცვლება რკინას და იწვევს პულპის ნეკროზს 

[71].  

მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კადმიუმი უარყოფითად მოქმედებს 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით კბილების განვითარების 

პროცესში [10].  

2008 წელს ჩაატარეს კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ატმოსფერული ჰაერის 

კადმიუმით დაბინძურება წარმოადგენს ერთ-ერთ რისკ-ფაქტორს დროებითი 

კბილების კარიესის განვითარებაში [86]. 

კადმიუმი ორგანიზმში მოხვედრისას,  მასში რჩება მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

და ძვლოვან ქსოვილში იწვევს დემინერალიზაციის პროცესებს, ასევე, ითვლება 

ფილტვის კიბოს გამომწვევადაც. ატმოსფერულ ჰაერში მისი შემცველობის მომატება 

დაკავშირებულია მრეწველობის განვითარებასთან, რასაც მოწმობს 2007 წელს ჯანმოს 

მიერ მოწოდებული მონაცემები  და 2008 წელს Bernard A-ს მიერ ჩატარებული კვლევა [  

17,56]. კადმიუმით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება დღესდღეობით ითვლება 

კბილის კარიესის განვითარების რისკ-ფაქტორადაც[8,86]. კადმიუმი ითვლება მე-20 
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საუკუნის ტოქსიურ მეტალად. ატმოსფერული ჰაერის კადმიუმით დაბინძურების 

ძირითადი წყაროებია: მრეწველობა და თამბაქოს კვამლი. ორგანიზმში ხვდება ჰაერ-

წვეთოვანი გზით და ასევე დაინფიცირებული საკვები პროდუქტებით. ორგანიზმში 

მოხვედრისას ის აკუმულირდება სხვადასხვა ორგანოსა თუ ქსოვილში და იწვევს 

სხვადასხვა სახის დაავადებებს. სხვა მეტალებთან შედარებით, კადმიუმი მცირე 

დოზებითაც ძლიერ ტოქსიკური ელემენტია[18,63,106,128].  1990 წლიდან 

მოყოლებული სხვადასხვა ეპიდემიოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ კადმიუმის 

რაოდენობა ატმოსფერულ ჰაერში შედარებით მომატებულია სამრეწველო რაიონებში 

და მისი ორგანიზმში მოხვედრა განსაკუთრებით აზიანებს თირკმელებს და ძვლოვან 

სისტემას[16,50,63].  2006 წელს A. Alomary-მა თანაავტორებთან ერთად შეისწავლა 

კადმიუმის და ტყვიის შემცვველობა კბილის მაგარ ქსოვილებში და დადგინდა 

პირდაპირი კავშირი მათ კონცენტრაციას, მწეველობასა და საცხოვრებელ გარემოს 

შორის[2].  

ვერცხლისწყალი (Hg).  ვერცხლისწყალი ერთ-ერთი ძლიერ ტოქსიკური 

ქიმიური ელემენტია.  ორგანიზმში მოხვედრისას ის პირველ რიგში აზიანებს იმუნურ და 

ნერვულ სისტემას. იწვევს სხვადასხვა დაავადების განვითარებას, მათ შორის 

ალერგიას და გინგივიტს, განსაკუთრებით ტოქსიკურად მოქმედებს ემბრიონზე. 

ვერცხლისწყალი მცირე კონცენტრაციით არსებობს ქანებში, ნიადაგში, წყალში. ასევე ის 

ჰაერში ხვდება სხვადასხვა წყაროდან, როგორიცაა ვულკანი, ოქროს საბადო, 

მეტალების გადამამუშავებელი საწარმოები, სამედიცინო ნარჩენები, გატეხილი 

თერმომეტრი და სხვა [29,56]. ვერცხლისყწალი გროვდება სხვადასხვა ქსოვილში, მათ 

შორის კბილის მაგარ ქსოვილშიც, ამიტომ გარემოს ვერცხლისწყლით დაბინძურების 

მონიტორინგისთვის ერთ-ერთ შესასწავლ მასალას, წსორედ რომ კბილის ქსოვილები 

წარმოადგენს, რასაც მოწმობს სხვადასხვა წყარო [91,147, 152].  
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 დარიშხანი (As).  დარიშხანი და ყველა მისი ნაერთი წამოადგენენ საწამლავებს. 

დარიშხანით მოწამლვისას, შეიმჩნევა ღებინება, ტკივილები მუცლის არეში, კუჭის 

აშლილობა, ცენტრალური ნერვიული სისტემის მოქმედების დაკნინება [26].  

დარიშხანის წყარო შეიძლება იყოს, როგორც ბუნებრივი, ისე ხელოვნური. 200-მდე 

სახეობის მინერალის შემადგენლობაში შედის აღნიშნული ელემენტი; დიდი 

რაოდენობით გამოიყოფა ვულკანური ამოფრქვევების დროს; ის აღმოჩენილია 

გრუნტის წყლებშიც; ხელოვნურ წყაროებს წარმოადგენს: ფერადი ლითონების 

წარმოება, წიაღისეული საწვავი, სამეურნეო საქმიანობა და სხვა [137]. 

აქტიურადგამოიყენება სტომატოლოგიაშიც. 

გარემოს დარიშხანით დაბინძურების ბიოინდიკატორად სხვადასხვა დროს 

სხვადასხვა ავტორების მიერ გამოყენებულ იქნა კბილისა და თმის ქსოვილები 

[47,68,96].  

კალა (Sn).  მიუხედავად იმისა, რომ კალა ითვლება ტოქსიკურ ელემენტად, ის 

გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო დარგში და ასევე, კვებით მრეწველობაში, 

კერძოდ, პესტიციდების წარმოებაში. იგი ორგანიზმში მოხვედრისას იწვევს სხვადასხვა 

სახის დარღვევებს: თავის ტკივილს, სუნთქვის დარღვევას, ფილტვების დაზიანებას, 

დეპრესიას და სხვას[30]. ბოლო წლებში იმატა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებამ 

აღნიშნული ელემენტით. გარემოს კალათი დაბინძურების მონიტორინგისთვის 2001 

წელს Y. Hirano-მ გამოიყენა თმის ქსოვილი[160].კბილის დენტინსა და მინანქარში 

კალა აღინიშნება  მცირე კონცენტრაციებით, მისი შედარებით დიდი რაოდენობა 

ვლინდება ამალგამის ბჟენებში [94]. 
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1.3. თმის ღერი და კბილის მაგარი ქსოვილები, როგორც გარემოს 

დაბინძურების ინდიკატორები 

დღეისათვის გარემოს დაბინძურების ინდიკატორად გამოიყენება სხვადასხვა 

ბიოსუბსტრატები: სისხლი, თმა, ფრჩხილი, კბილის მაგარი ქსოვილები და სხვა, რასაც 

მოწმობს უამრავი წყარო [9,12,38,66]. 1989 წელს იტალიაში გარემოს ტყვიით და 

კადმიუმით დაბინძურების გამოსავლენად გამოიყენეს ინდიკატორები: სისხლი, თმის 

ღერი და კბილის მაგარი ქსოვილები [14]. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციისა და გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ თმის ღერის ნიმუში მოწოდებულ 

იქნა, როგორც ადამიანის ორგანიზმის ტოქსიკური ელემენტებით დაბინძურების 

ინდიკატორი [139].  2005 წელს ინდოეთში შეისწავლეს სხვადასხვა მძიმე მეტალების 

შემცველობა თმასა და ფრჩხილებში გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისთვის [125].   

2011 წელს ლას-ვეგასში გამოკვლეულ იქნა ტყვიის შემცველობა სარძევე კბილებში 

[65].  2013 წელს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისთვის ასევე გამოიყენეს კბილის 

მაგარი ქსოვილები, როგორც გარემოს დაბინძურების ინდიკატორი [91]. სხვადასხვა 

მასალას შორის ყველაზე დიდი უპირატესობა თმას და  კბილის ქსოვილს ენიჭება. თმა  

ყველაზე ადვილი შესაგროვებელია, წარმოადგენს მყარ მასალას და გვიჩვენებს 

როგორც ახლანდელ, ისე წარსულ მდგომარეობასაც [9]. კბილის ქსოვილის 

უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ   ერთხელ მოხვედრილი ტოქსიური 

ნივთიერება მასში რჩება მთელი მისი არსებობის მანძილზე და შესაბამისად იძლევა 

სრულყოფილ ინფორმაციას ადამიანის ორგანიზმის ტოქსიკური ნივთიერებებით 

დაინფიცირების შესახებ [53,130]. 

 ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ტოქსიკური ელემენტების მოხვედრა ადამიანის 

ორგანიზმში იწვევს სხვადასხვა სახის დარღვევებს, მათ შორის სტომატოლოგიური 

სტატუსის ცვლილებასაც. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მრავალი ნაშრომი 

არსებობს, მაგრამ მწირია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს 
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ორგანიზმში ტოქსიკური მეტალების მოხვედრა ესენციური ელემენტების 

შემცველობაზე.  

 

1.4.  ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ქიმიური ელემენტები 

ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი (ესენციური) ქიმიური 

ელემენტებიდან აღსანიშნავია: კალციუმი(Ca), თუთია(Zn), კალიუმი(K), რკინა(Fe), 

სპილენძი(Cu), სელენი(Se), მანგანუმი(Mn) და ქრომი(Cr). დამატებითი ელემენტებიდან 

კი: გოგირდი(S), ბრომი(Br), ქლორი(Cl), კობალტი(Co), ვერცხლი(Ag), ვანადიუმი(V), 

ნიკელი(Ni), რუბიდიუმი(Rb),მოლიბდენი(Mo), სტრონციუმი(Sr), ტიტანი(Ti). 

 კალციუმი (Ca). კალციუმი წარმოადგენს ძვლებისა და კბილის მაგარი 

ქსოვილების მთავარ შემადგენელ კომპონენტს. ადამიანის ორგანიზმში არსებული 

კალციუმის 99% შედის ძვლებისა და კბილების შემადგენლობაში, დანარჩენი 1 % კი - 

უჯრედებისა და სისხლის შემადგენლობაში [44,83]. მიუხედავად იმისა რომ 

კალციფიცირებული ქსოვილებისგან განსხვავებით, ის მცირე რაოდენობითაა სხვა 

ქსოვილებსა თუ უჯრედებში, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასიცოცხლო 

პროცესებში, კერძოდ, მონაწილეობს სისხლის შედედებაში, ნერვული იმპულსების 

გადაცემაში, კუნთების ფუნქციონირებაში და ასევე ასტიმულირებს ჰორმონების 

გამოყოფას ორგანიზმში [59]. 

ფორმირებადასრულებულ კბილის მაგარ ქსოვილებში კალციუმის შემცველობა 

უფრო მაღალია ვიდრე განვითარებად კბილის ქსოვილებში, ანუ მისი ჩალაგება 

მინანქარსა და დენტინში ხდება მინერალიზაციის პროცესში. მისი შემცველობა მეტია 

მინანქარში, ვიდრე დენტინში. კალციუმი ძვლებისა და კბილების მთავარი საშენი 

მასალაა, ადამიანის ორგანიზმში ის ძირითადად ფოსფატების სახით გვხვდება[6,80,82].  

ამ ელემენტს დიდი როლი აკისრია კარიესისა და პაროდონტის დაავადებების 

პროფილაქტიკაში[43,67,74,105]. 2006 წელს პაკისტანში ჩატარებული კვლევის შედეგად 
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დაადგინეს პირდაპირი კავშირი კარიესის განვითარებასა და კალციუმისა და ფტორის 

ნაკლებობას შორის [83].  სხვა კვლევებზე დაყრდნობით, ასევე დადებითი კავშირი 

არსებობს ნერწყვში კალციუმის მაღალ შემცველობასა და სტომატოლოგიიურ 

ჯანმრთელობას შორის[97,129].  

კალციუმით მდიდარ საკვებ პროდუქტებს მიეკუთვნება რძის ნაწარმი, ზოგიერთი 

ბოსტნეული და ხორცი. ორგანიზმის სადღეღამისო მოთხოვნილება კალციუმზე 

შეადგენს 400-1000 მგ-ს [93]. 

თუთია (Zn).   კბილების ნორმალური განვითარებისთვის კალციუმისა და 

ფტორის შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თუთიას.  

 თუთია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ერთ-ერთი 

მნიშნელოვანი ელემენტია[159]. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი როლი იმუნური 

სისტემის განვითარებისთვის [4], მინერალური ქსოვილების (ძვალი, კბილის მაგარი 

ქსოვილები) ფორმირებისთვის. ასევე მონაწილეობს ფერმენტული სისტემის 

აქტივაციაში და მეტაბოლურ პროცესებში[ 21].  

ადამიანის ორგანიზმის ყოველდღიური მოთხოვნილება თუთიაზე შეადგენს 15 

მგ-ს. თუთიის დეფიციტი დიდ როლს თამაშობს სხვადასხვა დაავადების 

განვითარებაში, კერძოდ,  იმუნიტეტის დაქვეითების გამო ხშირად ვითარდება ზემო 

სასუნთქი გზების კატარი, ვირუსული დაავადებები, კანზე ანთებით პროცესები. 

ამასთანავე, მისი დეფიციტი განაპირობებს თმის ცვენას, ფრჩხილების მტვრევადობას, 

გემოვნების დაქვეითებას, უმადობას, მამაკაცებში  რეპროდუქციოლობის დაქვეითებას 

და სხვა [153,161]. 

 ჯანმრთელობის საერთაშორისო ინსტიტუტის განმარტებით, მამრობითი სქესის 

წარმომადგენელმა ყოველდღიურად უნდა მიიღოს 11მგ თუთია, მდედრობითმა - 8მგ. 

თუთიის მიღება შესაძლებელია როგორც საკვებიდან, ისე  ხელოვნურად სხვადასხვა 

სამედიცინო საშუალებების სახით. თუთიით მდიდარ საკვებს წარმოადგენს: საქონლის 
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ხორცი, ისპანახი, სეზამის თესლი,  მწვანე ლობიო, გოგრის თესლი და სხვა 

მარცვლეული, ხამანწკები, ნიორი, მიწის თხილი, კვერცხის გული, ინდაურის ხორცი და 

სხვა [161,162].  

თუთია წარმოადგენს ისეთ ესენციურ ელემენტს, რომლის როგორც დეფიციტი, 

ისე ზედმეტი რაოდენობა არასასურველ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

[118]. 

 თუთია კბილის მაგარი ქსოვილების ისეთივე მნიშვნელოვანი შემადგენელი 

ელემენტია, როგორც ფტორი. ის მონაწილეობს კბილის მინერალიზაციის პროცესში 

და მისი შემცველობა მინანქარსა და დენტინში გაცილებით მეტია კბილების 

ამოჭრამდე. მიუხედავად იმისა, რომ თუთია აუცილებელია კბილის მაგარი 

ქსოვილების მინერალიზაციისთვის, ამასთანავე, ის ხელს უშლის რემინერალიზაციის 

პროცესს, შედის რა რეაქციაში ჰიდროქსიაპატიტებთან და კონკურენციას უწევს 

კალციუმს. ამიტომ მისი ჭარბად მიღება სასურველი არ არის. დადგენილია, რომ  

თუთია  მონაწილეობს კბილის ქსოვილების ორგანული მატრიქსის წარმოქმნაშიც. 

ნერწყვში მისი არსებობა ხელს უშლის ბაქტერიების ზრდას და ნადების წარმოქმნას, 

ამიტომ ნორმალური დოზებით მას გააჩნია კარიესსაწინააღმდეგო ეფექტი [48].  

 1980 წელს ჩაატარეს ცდა: ვირთხები დაყვეს 2 ჯგუფად, ერთ ჯგუფს აძლევდნენ 

თუთიას, მეორეს არა. გარკვეული დროის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იმ ჯგუფის  

ვირთხების კბილის ქსოვილებში და ძვლებში, რომლებიც იღებდნენ  თუთიას, 

აღნიშნული ელემენტის რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე მეორე ჯგუფში, 

თუმცა კალციუმის რაოდენობა შემცირებული. ასევე აღმოჩნდა კარიესული დაზიანებანი 

მეორე ჯგუფში ნაკლები, ვიდრე პირველში. საიდანაც დაასკვნეს, რომ თუთიას აქვს 

ანტიკარიესული მოქმედების უნარი [42]. 

 ერთ-ერთ წყაროზე დაყრდნობით, თუთია კბილის მინერალიზაციის პროცესში 

ისეთივე მონაწილეობას იღებს, როგორც კალციუმი, მაგრამ ის უფრო მჭიდრო იონურ 
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კავშირს ამყარებს.  არქეოლოგიური გათხრების დროს  კბილის ქსოვილების 

გამოკვლევისას  აღმოჩნდა, რომ კარიესული დაზიანებების განვითარება 

დაკავშირებული იყო თუთიის დეფიციტთან [108].  

რკინა (Fe).  რკინა ადამიანის ორგანიზმისთვის მეტად მნიშვნელოვან ელემენტს 

წარმოადგენს, განსაკუთრებით ჟანგბადის მიმოცვლის პროცესში. ზრდასრული 

ადამიანის ორგანიზმი შეიცავს მიახლოებით 3,5 გრამ რკინას (მიახლოებით 0,02 %), 

რომელთაგან 78 % წარმოადგენს სისხლის ჰემოგლობინის მთავარ მოქმედ ელემენტს, 

დანარჩენი კი შედის სხვა უჯრედების ფერმენტების შემადგენლობაში. ადამიანის 

ორგანიზმში რკინა საკვებთან ერთად ხვდება (რკინით ყველაზე მდიდარია ღვიძლი, 

ხორცი, კვერცხი, ლობიო, პური, ბურღულეულობა, ჭარხალი). ადამიანის ორგანიზმის 

სადღეღამისო მოთხოვნილება რკინაზე არის: ბავშვების — 4-დან 18 მგრ-მდე, 

ზრდასრული მამაკაცისათვის — 10 მგრ, ზრდასრული ქალისათვის — 18 მგრ, ფეხმძიმე 

ქალებისათვის (ფეხმძიმობის მეორე ნახევარში) — 33 მგრ. რკინის ნაკლებობა იწვევს 

ანემიას. მისი სიჭარბე კი ალერგიულ რეაქციას და სხვადასხვაგვარ ტოქსიკურ 

ზემოქმედებას [27,60,61].რკინის დეფიციტი  უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის ფიზიკურ 

და გონებრივ განვითარებასა და იმუნურ სისტემაზე[73,163]. რკინის დეფიციტი ასევე 

იწვევს სანერწყვე ჯირკვლების ფუნქციის და მისი ბუფერული აქტივობის დაქვეითებას 

[1163]. რკინის შემცველი პროდუქტების და პრეპარატების მიღება კი ამცირებს 

ბაქტერიების კოლონიზაციას[15].   

აღსანიშნავია ის, რომ რკინა შედის კბილის მაგარი ქსოვილების 

შემადგენლობაშიც. ზუსტი მექანიზმი, თუ როგორ ხდება მისი დეპონირება, ჯერ კიდევ 

არ არის დადგენილი. ზოგიერთი ავტორის აზრით, ის წარმოადგენს მინანქრის 

ორგანული მატრიქსის ერთ-ერთ შემადგენელ კომპონენტს [94].  1989 წელს 

შეისწავლეს რკინის შემცველობა დროებით კარიესულ და არაკარიესულ კბილებში. 

აღმოჩნდა, რომ რკინის შემცველობა კარიესული კბილის მაგარ ქსოვილებში ნაკლები 
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იყო, ვიდრე ჯანმრთელში [140]. ერთ-ერთ კვლევაზე დაყრდნობით აღმოჩნდა,  რომ 

ანემიის პროფილაქტიკისთვის გამოყენებული რკინის პრეპარატები ასევე ამცირებდა 

კარიესის განვითარების რისკს [92]. მოგვიანებით სხვა კვლევამაც დაადასტურა, რომ 

რკინის მიღება ამცირებს კარიესის ინტენსივობას მცირეწლოვან ბავშვებში [100].  

აღნიშნულ ფაქტებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კარიესის 

პროფილაქტიკაში სხვა მიკროელემენტებთან ერთად, ისეთი, როგორიცაა კალციუმი, 

ფტორი, თუთია, რკინასაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. 

  

ზემოაღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ადამიანის სტომატოლოგიურ 

ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, დიდ როლს თამაშობს ესენციური 

და ტოქსიური ელემენტების თანაფარდობა როგორც კბილის მაგარ ქსოვილებში, 

ასევე მთლიან ორგანიზმში. 

 ამიტომ ბავშვის ორგანიზმის განსაკუთრებული რეაქცია ეკოპათოგენურ 

ფაქტორთა ზემოქმედებაზე უნდა იქნეს შესწავლილი სამეცნიერო კვლევების 

საშუალებით, ვინაიდან მხოლოდ სრულყოფილი და ობიექტური კვლევებით 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე იქნება შესაძლებელი დავადგინოთ 

ანთროპოგენური ზემოქმედების გავლენა მზარდ ორგანიზმზე, კეძოდ, ბავშვისა და 

მოზარდის სტომატოლოგიურ სტატუსზე – კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციაზე, 

რაც საშუალებას მოგვცემს, დავადგინოთ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისა და 

ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცვლილებების მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირი. 
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თავი 2.  გამოკვლევის მეთოდები და მასალა 

 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხსა და სტომატოლოგიურ სტატუსს 

შორის ურთიერთკავშირის დასადგენად, კერძოდ ეკოლოგიური პირობების გავლენის 

შესაფასებლად კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციაზე, ჩვენს მიერ გამოკვლეულ 

იქნა 3-4 წლის ასაკის 525 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი ქ. თბილისის (საქართველო) 

განსხვავებული ეკოლოგიური პირობების რაიონებიდან.  

გამოკვლევა ჩატარდა 2011-2013 წლებში. 

ქ. თბილისის სხვადასხვა რაიონის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

ხარისხის მაჩვენებლად გამოვიყენეთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრისა (2006წ) და გარემოს ეროვნული სააგენტოს(2010წ) მიერ 

მოწოდებული მონაცემები[95,179]. აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ქ. თბილისის 

შედარებით დაბინძურებულ რაიონებად შერჩეულ იქნა თავისუფლების მოედანი, 

აღმაშენებლის გამზირი და მათი მიმდებარე ტერიტორიები, სადაც ავტოტრანსპორტის 

ინტენსიური მოძრაობის გამო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება მავნე 

ნივთიერებებით რამოდენიმეჯერ აჭარბებს საყოველთაოდ მიღებულ სტანდარტულ 

კოეფიციენტს. შედარებით ნაკლებად დაბინძურებული რაიონებიდან კი შევარჩიეთ 

გარეუბნები-თემქა და გლდანი.  

კვლევა ჩატარდა 8 საბავშვო ბაღის 3-4 წლის ასაკის აღსაზრდელებში. აქედან, 5 

საბავშვო ბაღი მდებარეობდა თავისუფლების მოედნისა და ღმაშენებლის გამზირის 

მიმდებარე უბნებში (ეკოლოგიურად არახელსაყრელი პირობების მქონე რაიონებში), 

სადაც დათვალიერებულ იქნა 302 ბავშვის პირის ღრუ. დანარჩენი სამი საბავშვო ბაღი 

მდებარებდა გლდანისა და თემქის ტერიტორიაზე, სადაც ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლები აკმაყოფილებენ საერთაშორის სტანდარტს და 
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გამოვიკვლიეთ 223 ბავშვის პირის ღრუ (ცხრილი 1). ყველა გამოკვლეულში 

ვაწარმოებდით სტომატოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას. 

  

 

ცხრილი 1. გამოკვლეულთა განაწილება საბავშვო ბაღების  მდებარეობის მიხედვით 

 

საბავშვო ბაღის დასახელება და 

მისამართი 

გამოკვლეულთა რაოდენობა 

თავისუფლების მოედანი, აღმაშენებლის გამზირი და მიმდებარე ტერიტორიები 

(n = 302) 

კოჯრის ქ. 6; № 144 52 

ლერმონტოვის ქ. 4; № 200 61 

დადიანის ქ. 15; № 4 57 

ჩიქობავას ქ. 8; № 5 60 

აღმაშენებლის ქ. 197ა; № 6 72 

გლდანის რაიონი, თემქის დასახლება 

(n = 223) 

გლდანის მე-8 მკრ; № 1 80 

თემქა, № 80 65 

თემქა, № 60 78 
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აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სტომატოლოგიურ დაავადებათა 

სტანდარტიზაციის მიზნით, კვლევა ჩავატარეთ მხოლოდ სახელმწიფო საბავშვო 

ბაღებში, სადაც მეტ-ნაკლებად მსგავსი სოციალური ფენის აღსაზრდელი 

კონტინგენტია.   

 ამასთანავე, საგულისხმოა ისიც, რომ სასმელ წყალში ფტორის იონების 

შემცველობა თბილისის ყველა რაიონში დაბალია და შეადგენს საშუალოდ 0.01-0.05 

მგ/ლ-ს [131], რაც განაპირობებს კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციაზე 

იდენტურ ზემოქმედებას. 

ჩვენს მიერ გამოკვლეულ ბავშვთა კონტინგენტი დავყავით სქესის, ასაკისა და 

რაიონის ეკოლოგიური მდგომარეობის მიხედვით (ცხრილი2). 

 

ცხრილი 2. გამოკვლეულთა განაწილება ასაკის, სქესისა და გარემო პირობების 

მიხედვით. 

 

ასაკი სქესი დაბინძურებული რაიონი ნაკლებად დაბინძურებული 

რაიონი 

3 წლის 

 

მდედრობითი 79 76 

მამრობითი 67 68 

4 წლის 

 

მდედრობითი 74 38 

მამრობითი 82 41 

სულ 302 223 
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გამოკვლეულთა დათვალიერება წარმოებდა მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული სტანდარტული ინდექსების გამოყენებით, კერძოდ, 

კბილის მაგარ ქსოვილთა მდგომარეობას განვსაზღვრავდით კარიესის გავრცელების 

(რაც გამოითვლებოდა %-ში) და ინტენსივობის მონაცემებით. უნდა აღინიშნოს , რომ 

კარიესის ინტენსივობის შესაფასებლად, მიუხედავად დროებითი თანკბილვისა, ჩვენ 

გამოვიყენეთ კბა ინდექსი და არა დროებითი კბილების გამოკვლევისთვის მიღებული 

სტანდარტული კბ-ინდექსი, რადგანაც 3-4 წლის ასაკის ბავშვებში ამოღებული კბილები 

არ ჩავთვალეთ კბილთა ცვლის ფიზიოლოგიურ პროცესად. ჩვენს მიერ გამოყენებული 

კბა ინდექსი ხასიათდება კარიესული (კ), დაბჟენილი (ბ) და ამოღებული კბილების 

ჯამით [114].  ბავშვების დათვალიერება ხდებოდა ერთჯერადი სარკისა და ფითხის 

საშუალებით. გამოკვლევის შედეგებს ვაფიქსირებდით ჩვენს მიერ შედგენილ რუკა-

ანკეტებში (რუკა 1).  

აღსანიშნავია, რომ კბა ინდექსის სერიოზულ ნაკლად ითვლება იმ ქვეჯგუფების 

კარიესის ინტენსიურობის შეფასების შეუძლებლობა, რომლებშიც მოცემულ 

მაჩვენებელს აქვს უმაღლესი მნიშვნელობა, რაც რამოდენიმეჯერ აჭარბებს საშუალო 

დონეს და ხასიათდება ძალიან მაღალი აქტივობის ხარისხით (WHO-ის მონაცემებით). 

შესაბამისად კბა ინდექსის საშუალო მონაცემები სრულად ვერ ასახავენ სიტუაციას 

კარიესით დაზიანების მაღალი ინტენსივობის ჯგუფებში და არ იძლევიან ობიექტური 

შეფასების შესაძლებლობას, რაც ართულებს მდგომარეობას შეიქმნას ეფექტური 

კარიესსაწინააღმდეგო პროგრამები სხვადასხვა კატეგორიის პაციენტებისათვის. 

შვედი მეცნიერის, D. Bratthall -ის მიერ 2000 წელს შემუშავებული კარიესის 

უმაღლესი ინტენსივობის გამოთვლის ახალმა მეთოდმა ((Significant Caries Index (SiC 

Index)) შესაძლებელი გახადა გამოიყოს მოსახლეობის ის ჯგუფები, რომელშიც კბა 

ინდექსის მნიშვნელობა ბევრად აჭარბებს მოცემული ინდექსის საშუალო მონაცემებს. 

აღნიშნული ინდექსის გამოთვლა არ წარმოადგენს სირთულეს. გამოკვლეულ ჯგუფში 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bratthall%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197197
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კბა ინდექსის მონაცემები გადანაწილდება კარიესის ინტენსივობის მინიმალურიდან 

მაქსიმალური მაჩვენებლების მიხედვით. მოცემული რიგი იყოფა სამ თანაბარ ნაწილად 

და იმ მესამედში, რომელშიც ფიქსირდება ყველაზე მაღალი ინტენსიურობა, 

გამოითვლება საშუალო მნიშვნელობა, რაც წარმოადგენს კარიესის უმაღლესი 

ინტენსივობის ინდექსს (SiC) [22,84].  

 გარემო პირობების ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ადამიანის ორგანიზმზე 

მისი ზემოქმედების მონიტორინგისთვის ეკოლოგიურად დაბინძურებული და 

შედარებით სუფთა რაიონებში გამოკვლეულ ბავშვთა კონტინგენტიდან 12-12  ბავშვს, 

რომელთაც აღენიშნებოდათ გართულებული კარიესის გამო (კბილები არ 

ექვემდებარებოდა მკურნალობას)  საექსტრაქციო კბილები,  ჩაუტარეთ თმის ღერისა  

და კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზი ქიმიური (ესენციური, პირობითად ესენციური და 

ტოქსიკური) ელემენტების შემცველობაზე.  კბილისა და თმის მასალის შეგროვება 

ხდებოდა თსსუ-ს  ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიურ კლინიკაში მშობლის 

ინფორმირებული თანხმობის შემდეგ (რუკა 2).  თითოეული პაციენტისთვის იხსნებოდა 

ანკეტა და ივსებოდა სპეციალური ფორმა (რუკა 3). აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 

გამოკვლეული ბავშვები და მათი მშობლები იყვნენ პრაქტიკულად ჯანმრთელები. 

ბიოლოგიური მასალის ქიმიური ანალიზი  წარმოებდა სამედიცინო და ეკოლოგიური 

კვლევების ცენტრში, ლაბორატორია "ბიოელემენტი''-ში. აღნიშნულ კვლევაზე 

მუშაობის დროს გამოვიკვლიეთ აგრეთვე, მარნეულის რაიონში მაცხოვრებელი იგივე 

ასაკის (კლინიკაში მომართვით მოსული) 4 ბავშვი, რომლებსაც აღმოაჩნდათ 

დროებითი კბილების სისტემური დემინერალიზაციის მძიმე ფორმა (სურათი 4,5,6. გვ. 

78-79). აღნიშნული ბავშვების მიმართ ჩვენი ინტერესი განპირობებული იყო 

მარნეულთან ახლოს არსებული კაზრეთის ოქროს საბადოს მიდამოებში არსებული 

ცნობილი მძიმე ეკოლოგიური პირობებით. 
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ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორად ჩვენს მიერ გამოყენებულ 

იქნა თმის ღერი. თმაში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობის  თვისებრივი და 

რაოდენობრივი კვლევისათვის ვიყენებდით რენტგენულ-ფლუორესცენტულ 

სპექტროსკოპიას - MBN 081/12-4502-00 მსოფლიო ატომური სააგენტოს მიერ 

მოწოდებული მეთოდიკის თანახმად (hair washing method proposed by the international 

Atomic Energy Agency - IAEA 1978) [3,4]. ანალიზი კეთდებოდა  ElvaX-ის ახალი 

თაობის ანალიზატორით, ენერგო-დისპერსიული რენტგენულ-ფლუორესცენტული 

სპექტრომეტრით (სურათი 1). ნიმუშს ვიღებდით კეფის მიდამოდან და საკვლევის თმის 

მომზადების შემდეგ ბიოსუბსტრატებში განვსაზღვრავდით 28 ქიმიური ელემენტის 

ერთმომენტიან შემცველობას: ესენციურის - Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr; პირობითად 

ესენციურის - S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti და ტოქსიკურის Ba, Pb, As, Hg, Cd, Sb, 

Zr, Sn, Bi (მკგ/გ) (სურათი 2). 

 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გავლენის შესასწავლად 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, კერძოდ, დროებითი კბილების 

მინერალიზაციაზე, ჩავატარეთ კბილის მაგარი ქსოვილების ქიმიური ანალიზი  იგივე 

მეთოდით და კბილის მინანქარსა და დენტინში განისაზღვრეთ 9 ქიმიური ელემენტი: 

ესენციური - Ca, Zn, Mn, Fe; პირობითად ესენციური - Rb, Ni, Sr და ტოქსიკური - Pb და 

Hg (სურათი 3). 

 მიღებული მონაცემები დამუშავდა სტატისტიკურად SPSS 21- ის გამოყენებით. 
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სურათი 1. ენერგო-დისპერსიული რენტგენულ-ფლუორესცენტული სპექტრომეტრი 

 

 

 

სურათი 2. თმის ღერის სპექტრული ანალიზი 
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სურათი 3. კბილის მაგარი ქსოვილების სპექტრული ანალიზი 
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გამოკვლევის ალგორითმი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კბილის  მაგარი  ქსოვილების  ანალიზი  (24 ბავშვი)
დაბინძურებული რაიონი 

(12 ბავშვი)

ნაკლებად დაბინძურებული რაიონი  (12 
ბავშვი)

თმის  ღერის  ანალიზი  (24 ბავშვი)
დაბინძურებული რაიონი

(12 ბავშვი)

ნაკლებად დაბინძურებული რაიონი  (12 
ბავშვი)

ეპიდემიოლოგიური  კვლევა  (სულ 525 ბავშვი)
დაბინძურებული რაიონი

(302 ბავშვი)

ნაკლებად დაბინძურებული რაიონი 
(223 ბავშვი)
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ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევა 

 

 

 

 

 

კარიესის 
ინტენსივობა

(კბა)

კარიესის უმაღლესი 
ინტენსივობა (SiC)

კარიესის 
გავრცელება

(%)

თმის ღერის ქიმიური ანალიზი

• ესენციური ელემენტები - Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr

• პირობითად ესენციური ელემენტები - S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, 
Mo, Sr, Ti

• ტოქსიკური ელემენტები - Ba, Pb, As, Hg, Cd, Sb, Zr, Sn, Bi 
(მკგ/გ).

კბილის მაგარი ქსოვილების ქიმიური ანალიზი

• ესენციური ელემენტები - Ca, Zn, Mn, Fe

• პირობითად ესენციური ელემენტები Rb, Ni, Sr

• ტოქსიკური ელემენტები - Pb და Hg (მკგ/გ).
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რუკა1.  

 

სტომატოლოგიური გამოკვლევის რუკა 

 

 

1. სახელი, გვარი  ................................................. 

2. ასაკი  ................................................................... 

3. სქესი  ................................................................... 

4. მისამართი, ტელეფონი  

................................................................................................. 

5. საბავშვო ბაღის დასახელება, მისამართი  

.................................................................................................. 

 

კბილების მდგომარეობა 

 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

          

          

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

 

დიაგნოზი ..................................... 

 

ფ - ფესვი 

კ - კარიესი 

ბჟ - ბჟენი 

0 - ამოღებული 
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რუკა 2. 

 

პაციენტის მშობლის ინფორმირებული თანხმობის წერილი 

 

მე    

                       (სახელი, გვარი) 

 

 მივიღე სრული ინფორმაცია კვლევის ჩატარების შესახებ. გავეცანი რა კვლევის 

მიზანს, მიმდინარეობას და თავისებურებებს, თანახმა ვარ, ჩემმა შვილმა მიიღოს 

მონაწილეობა აღნიშნულ კვლევაში. 

 

 

                                                                         ხელმოწერა   

 

                                                                            თარიღი    
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რუკა 3.  

პაციენტის გამოკვლევის რუკა 

 

სახელი, 

გვარი 

ასაკი სქესი მისამართი, ტელეფონი გამოკვლევის თარიღი 

     

 

კბილების  მდგომარეობა 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

          

          

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

 

დიაგნოზი  

 

პაციენტის თანხმლები სომატური დაავადებები 

 

კვება (ბუნებრივი, ხელოვნური, შერეული)  

მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა (ქრ. დაავადებები, ალკოჰოლი, 

ნარკოტიკები და სხვ.) 

 

დედის ორსულობის მიმდინარეობა, მშობიარობა (ტოქსიკოზი, ორსულობის და 

ძუძუმწოვრობის დროს სამკურნალო საშუალებების მიღება, მშობიარობის 

პათოლოგია და სხვ.) 
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თავი 3.  საკუთარი გამოკვლევის შედეგები 
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3.1. კბილის კარიესის გავრცელება და ინტენსიურობა ქ. თბილისის მცირეწლოვან 

ბავშვთა კონტინგენტში. 

  

 კვლევის ამოცანების შესაბამისად, შევისწავლეთ სტომატოლოგიური 

დაავადების, კერძოდ, კბილის კარიესის გავრცელება და ინტენსიურობა ქ. თბილისის 

525 3-4 წლის ასაკის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებში. გამოკვლევის შედეგად 

გამოვლენილ იქნა კბილის დაავადებების ფართო გავრცელება ჯერ კიდევ 

მცირეწლოვანი ასაკიდან და მისი კანონზომიერი დამოკიდებულება ასაკთან. 

 მონაცემების დიფერენცირებამ მნიშვნელოვანწილად დაგვანახა 

არახელსაყრელი გარემო-პირობების გავლენა აღნიშნულ პათოლოგიაზე, რომელიც 

ხასიათდება ჯერ კიდევ 3 წლის ასაკიდან დროებითი კბილების კარიესის 

ინტენსიურობის პროგრესირებით.   

 ქ. თბილისის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებში ჩატარებულმა გამოკვლევებმა 

საშუალება მოგვცა დაგვედგინა დროებითი კბილების კარიესით დაავადების 

გავრცელებისა და ინტენსიურობის ძირითადი მაჩვენებლები ასაკისა და სქესის 

გათვალისწინებით.გამოკვლევის თანახმად,3-4 წლის ასაკის ბავშვებშიკბილის კარიესის 

გავრცელებამ საშუალოდ შეადგინა 42% ± 0.49, ხოლო საშუალო ინტენსიურობამ, კბა-

ინდექსის მიხედვით - 1.73 ±2.737 (ცხრილი 3). 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული (თავი 2), ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მიერ მოწოდებული ინდექსის მიხედვით დროებითი თანკბილვის შესაფასებელ კბ 

ინდექსს ჩვენ დავამატეთ „ა“-ც (ამოღებულ კბილთა რაოდენობა), ვინაიდან 

ვთვლიდით, რომ 3-4 წლის ასაკში ამოღებული კბილი არ უნდა ჩაითვალოს კბილთა 

ფიზიოლოგიური ცვლის შედეგად. 
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ცხრილი 3. კბილის კარიესის გავრცელება და ინტენსიურობა ქ. თბილისის 3-4 

წლის ასაკის საბავშვო ბაღის არსაზრდელებში. 

 

გამოკვლეულთა 

რაოდენობა 

გავრცელება 

(%) 

ინტენსიურობა 

კ ბ ა კბა 

525 

 

42 %± 0.495 1.66± 

2.632 

0.05± 

0.345 

0.01± 

0.157 

1.73 ± 

2.737 

p< 0.05 

 

აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მონაცემების 

მიხედვით, კბილის კარიესის გავრცელებისა და ინტენსიურობის მაჩვენებლები ორივე 

სქესის ბავშვებში იყო თითქმის თანაბარი და მნიშვნელოვანი განსხვავება არ 

დაფიქსირებულა (ცხრილი 4, დიაგრამა 1) 

 

ცხრილი 3. გამოკვლეულ ბავშვებში კარიესის გავრცელება, ინტენსიურობა და მათი 

განაწილება სქესის მიხედვით. 

 

სქესი გამოკვლეულთა 

რაოდენობა 

გავრცელება ინტენსიურობა 

კ ბ ა კბა 

მამრობითი 

 

258 0.43 (43%) ± 0.496 1,67± 

2.64 

0.06± 

0.364 

0.01± 

0.139 

1.74 ± 

2.748 

მდედრობითი 

 

267 0.42 (42%) ± 0.494 1.66± 

2.628 

0.05± 

0.327 

0.05± 

0.327 

1.73 ± 

2.732 

p< 0.05 
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დიაგრამა 1. კბილის კარიესის გავრცელების და ინტენსიურობის მაჩვენებლები სქესის 

მიხედვით. 
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კარიესის ინტენსიურობის გამოთვლისას კბა ინდექსის მიხედვით, აღმოჩნდა, 

რომ უმეტესი წილი მოდიოდა კარიესულ დაზიანებებზე, კერძოდ, 525 

გამოკვლეულიდან 221-ს, ანუ 42%-ს აღენიშნებოდა კარიესი და მისი გართულებული 

ფორმები, მხოლოდ 4 ბავშვს (1%) - კარიესის გართულების გამო ამოღებული კბილი, 

ხოლო 13-ს (2%) - დაბჟენილი (დიაგრამა2). აღნიშნული შედეგები მიუთითებს 

საქართველოს დედაქალაქში სტომატოლოგიური განათლების დაბალ დონეზე, 

დისპანსერიზაციის არარსებობასა და პროფილაქტიკური პროგრამების უქონლობაზე. 

რასაც ადასტურებს ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები, რომლის დროსაც დაფიქსირდა 

კარიესის გავრცელებისა და ინტენსივობის მაჩვენებლების მომატება ასაკთან ერთად, 

კერძოდ, 3 წლის ასაკში კარიესის გავრცელება საშუალოდ შეადგენდა 35 %-ს, 

ინტენსივობა - 1,49-ს, ხოლო 4 წლის ასაკში გავრცელება - 52%, ინტენსივობა - 2.03 

(ცხრილი 5, დიაგრამა 3). 

 

დიაგრამა 2.  ჯანმრთელი, კარიესული, დაბჟენილი და ამოღებული კბილების სიხშირე 

გამოკვლეულ კონტინგენტში. 

 



48 
 

 

 

ცხრილი 5. კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა ასაკის მიხედვით 

 

ასაკი კარიესის გავრცელება (%) კარიესის ინტენსივობა (კბა) 

3 წელი 

(n=290) 

35 %± 0477 1.49± 2.704 

4 

წელი(n=235) 

52 %± 0.501 2.03± 2.755 

p<0.05 

 

დიაგრამა 3. კარიესის გავრცელება და ინტენსიურობა ასაკის მიხედვით. 

 

 
გავრცელება ინტენსიურობა

35%

1.49

52%

2.03

3 წლის 4 წლის
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კარიესის წარმოშობისა და განვითარების შესწავლამ დაგვანახა დაავადების 

გამოვლენის ზოგიერთი თავისებურებანი, კერძოდ, გამოკვეულ მცირეწლოვან ბავშვთა 

კონტინგენტში ყველაზე ხშირად კარიესით დაზიანებული იყო დროებითი  მოლარები, 

ხოლო ზედა ყბის საჭრელების ვესტიბულურ ზედაპირებზე უმეტესად აღინიშნებოდა 

კეროვანი დემინერალიზაცია (დიაგრამა 4). 

 

დიაგრამა 4. კარიესული დაზიანებების სიხშირის განაწილება დროებით 

კბილებში 

 

 

 

 

 

 

 

68%

30%

2%

დროებითი მოლარების კარიესი

ზედა საჭრელების კარიესი

სხვა კბილების კარიესი
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3.2  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გავლენა 3-4 წლის ასაკის 

ბავშვთა სტომატოლოგიურ სტატუსზე 

 არახელსაყრელი გარემო-პირობების გავლენის დასადგენად კბილის კარიესის 

გავრცელებასა და ინტენსიურობაზე, ჩვენს მიერ გამოკვლეული ბავშვთა კონტინგენტი 

დავყავით ეკოლოგიურად ნაკლებად დაბინძურებული დადაბინძურებული (სადაც 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კოეფიციენტი რამოდენიმეჯერ აჭარბებს 

დაშვებულ ზღვარს) რაიონების მიხედვით.  

 მონაცემთა დიფერენცირებამ მნიშვნელოვანწილად დაგვანახა 

არახელსაყრელი გარემო პირობების, კერძოდ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

ხარისხის გავლენა აღნიშნულ პათოლოგიაზე, რომელიც ხასიათდება ჯერ კიდევ 3-4 

წლის ასაკიდან კარიესის მაღალი ინტენსივობით. 

 გამოკვლევით დადგინდა,  რომ კბილის კარიესის გავრცელება შედარებით 

ნაკლები იყო იმ ბავშვებში, რომლებიც ცხოვრობენ ეკოლოგიურად უფრო 

ხელსაყრელ პირობებში, ვიდრე ეკოლოგიურად არასასურველ გარემოში 

მცხოვრებ ბავშვებში და შესაბამისად, შეადგინა 37% და 46%-ს.  ხოლო კარიესის 

ინტენსივობის მაჩვენებელი (კბა ინდექსი) პირველ შემთხვევაში უტოლდებოდა 1,47-

ს, ხოლო ეკოლოგიურად დაბინძურებული რაიონების გამოკვლეულებში - 1,92-ს 

(ცხრილი 6, დიაგრამა 5,6). 
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ცხრილი 6. კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების ხარისხის მიხედვით. 

 

რაიონი კარიესის 

გავრცელება 

ინტენსივობა 

კ ბ ა კბა 

დაბინძურებული 

n=302 

46% 1.85 ±2.729 0.05± 

0.351 

0.02 ± 

0.207 

1.92 

±2.842 

ნაკლებად 

დაბინძურებული 

n=223 

37% 1.42%±2.479 0.05± 

0.338 

0.00± 

0.000 

1.47 

±2.571 

P < 0.05 
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დიაგრამა 5. kariesis gavrceleba ekologiurad gansxvavebul garemo 

pirobebSi. 
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კარიესის გავრცელება

დაბინძურებული რაიონი ნაკლებად დაბინძურებული რაიონი
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დიაგრამა  6. kariesis intensivoba ekologiurad gansxvavebul garemoSi 
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 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მიხედვით განსხვავებული დონის 

რაიონებში მაცხოვრებელი საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებში კბილის კარიესის 

გავრცელებისა და ინტენსიურობის მონაცემების (ცხრილი 7) შედარებისას აღმოჩნდა, 

რომ კბილის კარიესის ყველაზე მაღალი გავრცელება დაფიქსირდა თავისუფლების 

მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შეადგინა 51%. შედარებით ნაკლები 

გავრცელება დადგინდა აღმაშენებლის გამზირის ტერიტორიის (40%), გლდანის 

რაიონის (38%) და თემქის დასახლების (37%) მაცხოვრებელ კონტინგენტში. 

 კბილის კარიესის ინტენსიურობის მონაცემები კი გადანაწილდა შემდეგნაირად : 

თავისუფლების მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებელ ბავშვებში 

შეადგინა - 2,24; აღმაშენებლის გამზირსა და მიმდებარე ტერიტორიების _ 1,52, თემქის - 

1,54 და გლდანის - 1,33. 

 

ცხრილი 7. კარიესის გავრცელება და ინტენსიურობა რაიონების მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

რაიონი კარიესის 

გავრცელება (%) 

კარიესის 

ინტენსივობა (კბა) 

თავისუფლების მოედანი 

(n=170) 

51%± 0.501 2.24± 3.029 

აღმაშენებელის გამზირი 

(n=132) 

40%± 0.490 1.52± 2.537 

გლდანის რაიონი 

(n=80) 

38%± 0.490 1.33± 2.211 

თემქის მოსახლეობა 

(n=143) 

37%± 0.484 1.54± 2.733 

p< 0.05 
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ეკოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გავლენა ადამიანის და 

მითუმეტეს მცირეწლოვანი ასაკის მოსახლეობის სტომატოლოგიურ სტატუსზე 

დადასტურდა ჩვენი მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც, კარიესის დეკომპენსირებული 

ფორმა (კბა>5) 2,2-ჯერ მეტი სიხშირით აღმოაჩნდა ეკოლოგიურად დაბინძურებულ 

რაიონებში მცხოვრებ ბავშვებს. კერძოდ, აღნიშნული ფორმის კარიესის მქონე 

ბავშვთაგან  68,2% ცხოვრობდა ეკოლოგიურად არახელსაყრელ გარემო პირობებში, 

ხოლო დანარჩენი 31,8 % - ნაკლებად დაბინძურებულ რაიონებში (დიაგრამა 7). 

 

დიაგრამა 7. კარიესის დეკომპენსირებული ფორმის სიხშირე ეკოლოგიურად 

განსხვავებულ გარემო პირობებში. 
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სტომატოლოგიურ დაავადებათა შეფასებისა და კბილის მაგარ ქსოვილთა 

მდგომარეობის სტანდარტიზაციის მიზნით შევაფასეთ და შევადარეთ კბილის კარიესის 

გავრცელება, ინტენსივობა და უმაღლესი  ინტენსივობა - SiC (Significant Caries Index) 

ინდექსის მიხედვით. 

 კბილის კარიესის საშუალო და უმაღლესი ინტენსივობის მნიშვნელობათა 

შედარებითმა ანალიზმა ცხადყო, რომ უკეთეს გარემო პირობებში მცხოვრებ ბავშვებში 

ეს სხვაობა მინიმალურია განსხვავებით ეკოლოგიურად დაბინძურებულ რაიონებში 

მცხოვრები ბავშვებისგან, სადაც უმაღლესი ინტენსივობა საშუალო ინტენსივობას 

აღემატება დაახლოებით სამჯერ (ცხრილი 8, დიაგრამა 8). 

 

 

ცხრილი 8. კარიესის უმაღლესი ინტენსივობა ასაკისა და გარემო პირობების მიხედვით. 

 

 

 

ასაკი/გარემო დაბინძურებული 

(SIC-ინდექსი) 

ნაკლებად 

დაბინძურებული (SIC-

ინდექსი) 

3 წლის 

(n=290) 

5.8 4.4 

4 წლის 

(n=235) 

6.5 4.7 

სულ (n=525) 6.15 4.55 

p< 0.05 
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დიაგრამა 8. კბა და Sic-ინდექსის მნიშვნელობები განსხვავებულ ეკოლოგიურ 

რაიონებში 
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3.3. ეკოპათოგენური რისკის ფაქტორთა გავლენა ბავშვის სტომატოლოგიურ სტატუსზე 

თმის ღერის სპექტრული ანალიზის მიხედვით 

  

როგორც აღნიშნული იყო, ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მონაცემების თანახმად, გარემოს ფაქტორთა ზეგავლენა მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ადამიანის ჯანმრთელობას. 

 დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის მოსახლეობაზე ზეგავლენის 

მოსალოდნელი ეფექტი, მისი სიმძიმე და ტიპი დამოკიდებულია დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ტოქსიკურობაზე, მათ კონცენტრაციაზე, ექსპოზიციის ხანგრძლივობასა 

და სიხშირეზე [ 55 ]. 

 მძიმე მეტალების და ესენციური ქიმიური ელემენტების განსაზღვრა კბილისა და 

თმის ქსოვილებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გარემოს დაბინძურების 

ზემოქმედების მონიტორინგისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა განვითარების 

რისკის ფაქტორების შეფასებისათვის, რაც  განპირობებულია იმით, რომ თმაში 

კონცენტრირდება მიკროელემენტები. იგი განსაკუთრებით სრულად გამოხატავს, 

როგორც ტოქსიკურ (ტყვია, დარიშხანი, კადმიუმი და სხვა ), ისე სასიცოცხლოდ 

აუცილებელი ელემენტების შემცველობის ხარისხს და სრულ წარმოდგენას გვიქმნის 

ორგანიზმში მიმდინარე მეტაბოლური პროცესებისა და მინერალური შემადგენლობის 

შესახებ [ 9,72 ].  

 გარემოს დაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად და ბავშვთა ზოგად და 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე მისი ზემოქმედების დასადგენად თმის ღერში 

განისაზღვრა 28 ქიმიური ელემენტი რენტგენო-ფლუორესცენტული სპექტრომეტრული 

მეთოდით. აქედან  9 - ტოქსიკური ელემენტი, 19 - ესენციური და პირობითად ესენციური 

ელემენტი. 
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 როგორც ცნობილია,[72] ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში მიკროელემენტებს 

დიდი როლი ეკუთვნის. ისინი იყოფიან 2 დიდ ჯგუფად: 1. სიცოცხლისათვის 

აუცილებელი, რომლებიც ძირითადი სასიცოცხლო პროცესების კატალიზატორები 

არიან და მათი მეტაბოლოზმის დარღვევა მრავალი პათოლოგიის განვითარების 

მიზეზია (ესენციური და პირობიტად ესენციური) 2. პოტენციალურად ტოქსიკური 

ელემენტები. 

 სიცოცხლისათვის მნიშვნელოვანი მიკროელემენტებით არასაკმარისი 

უზრუნველყოფა და არაბალანსირებული მოხმარება დღეს არამარტო საქართველოს, 

არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მოსახლეობის ყველა ასაკობრივი ჯგუფის 

ჯანმრთელობაზე, განვითარებაზე, ორგანო- და სისტემოგენეზზე მუდმივი უარყოფითი 

ზემოქმედების ფაქტორია. არაბალანსირებული კვება, კერძოდ კი მინერალური და 

ვიტამინოდეფიციტი განიხილება, როგორც მოსახლეობის ნაადრევისიკვდილიანობის 

მიზეზი - პირველ რიგში ეს აისახება მოზარდი თაობის ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ და 

გონებრივ განვითარებაზე. 

 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განსხვავებით ესენციური დაპირობითად 

ესენციური მიკროელემენტებისაგან, ორგანიზმზე მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას 

ახდენენ ტოქსიკური ქიმიური ელემენტები, განსაკუთრებით ბავშვთა მზარდ 

ორგანიზმზე. სწორედ ატმოსფერული ჰაერის ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებით 

არის განპირობებული ბავშვთა (0-14 წლის ასაკი) ავადობისა და ზოგჯერ 

სიკვდილიანობის დიდი ციფრები - მოწოდებული ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მიერ. 

 მძიმე მეტალები და მათი წარმოებულნი - ტყვია, ვერცლისწყალი, დარიშხანი, 

კადმიუმი, მანგანუმი და ქრომი ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ცხოვრებაში და 

ხდება მათი გაფრქვევა ატმოსფერულ ჰაერში. მათმა საკმარისად მაღალმა 

შმცველობამ შეიძლება ძალიან ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ბავშვების 
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ჯანმრთელობაზე, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტყვიის ზემოქმედება 

ორგანიზმზე, ვინაიდან მას შეიძლება შეიცავდეს ატმოსფერული ჰაერი, მტვერი, საკვები 

პროდუქტები და სხვა. ტყვია, ორგანიზმში მოხვედრისტანავე, ილექება თირკმელებში, 

თავის ტვინში, ძვლებსა და კბილებში. ორგანიზმში ტყვიის მცირე რაოდენობით 

მოხვედრაც კი იწვევს ადრეული ფიზიკური და ქსიქიკური განვითარების დარღვევას. 

 გარდა ტყვიის უშუალოდ მავნე ზემოქმედებისა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, იგი 

კონკურენციას უწევს და ხელს უშლის სხვა მინერალურ ნივთიერებათა ათვისებას 

ორგანიზმის მიერ, ისეთების, როგორიცაა რკინა და კალციუმი, რაც ძალიან უარყოფით 

გავლენას ახდენს ადამიანის და განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვის 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე.  

  ჩვენს მიერ გამოკვლეულ პაციენტთა თმის ღერში რენტგენულ- 

ფლუორესცენტული სპექტრომეტრული მეთოდით ქიმიურ ელემენტთა შემცველობის 

(ცხრილი 9) განსაზღვრის შედეგად აღმოჩნდა, რომ პირველი, საკონტროლო ჯგუფის 

(12 პაციენტი) ანუ შედარებით ზომიერად დაბინძურებულ გარემო პირობებში 

მაცხოვრებელ ბავშვთა კონტინგენტის თმის ღერში დაფიქსირდა ზოგიერთი ესენციური 

ელემენტის შემცველობის შემცირება, როგორიცაა Zn, K, Mn ( საშუალოდ 0.5-ჯერ), Cu 

და Se უმნიშვნელო კლება და Ca-ის სარწმუნოდ მაღალი შემცველობა (0.7-ჯერ). თმის 

ღერში Cr-ის შემცველობის მნიშვნელობა ყველა შემთხვევაში იყო ნორმის (0.5-5.0 

მკგ/გ) ფარგლებში. 

 მეორე ჯგუფის ბავშვების, მცხოვრები და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები 

ქალაქის იმ უბნებში, სადაც დიდი ხარისხით განიცდიან ტოქსიკურ ელემენტთა 

ზემოქმედებას, თმის ღერის ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ ბავშვთა 

მოსახლეობისათვის დამახასიათებელია თმის ღერში სარწმუნოდ შემცირებული 

შემცველობა ისეთი ესენციური ელემენტების, როგორიცაა Ca (1.1-ჯერ), Zn (1.6-ჯერ), K, 

da Mn (2-ჯერ), Cu (1.3-ჯერ), Se და Cr (0.6-ჯერ) და ტოქსიკურ ელემენტთა მომატებული 
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დონე, კერძოდ, ტყვიის (გამოკვლეულთაგან 91% შემთხვევაში), დარიშხანის (11, 1% 

შემთხვევაში) და კალას (5,2 % შემთხვევაში).  

 როგორც ცხრილიდან (ცხრილი 9) ჩანს, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ესენციური ქიმიური ელემენტის შემცველობაზე 

(გარდა რკინისა- Fe), თუმცა ყველაზე სარწმუნო განსხვავება მივიღეთ ვანადიუმის(V), 

ქრომის(Cr) და სტრონციუმის(Sr) მნიშვნელობებში. 

 ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა თმაში განსაკუთრებით სარწმუნო 

განსხვავებით დაფიქსირდა ეკოლოგიურად სუფთა და დაბინძურებულ უბნებში 

ტყვიის(Pb), დარიშხანის(As) და კალას(Sn) შემთხვევაში, ხოლო ვერცხლისწყლის(Hg) 

შემცველობა თითქმის ერთნაირი იყო ორივე ეკოლოგიურ გარემოში (დიაგრამა 9). 

 

დიაგრამა 9. ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა თმის ღერში სხვადასხვა 

ეკოლოგიურ გარემოში. 
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ცხრილი 9. ქიმიურ ელემენტთა შემცველობა თმის ღერშიგანსხვავებულ ეკოლოგიურ 

გარემოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ქიმიური 

ელემენტი 

დაბინძურებული გარემო ნაკლებად 

დაბინძურებული გარემო 
p 

ესენციური  
Ca 330.34 ± 91.43 384.55 ± 179.04 >0.05 

Zn 104.80 ± 31.55 99.42 ± 27.64 >0.05 

K 86.68 ± 51.56 126.06 ± 72.86 >0.05 

Fe 20.06 ± 6.84 20.86 ± 7.05 >0.05 

Cu 12.59 ± 8.20 9.68 ± 2.22 >0.05 

Se 0.33  ± 0.23 0.42 ± 0.23 >0.05 

Mn 0.650 ± 0.34 0.72 ± 0.39 >0.05 

Cr 4.01 ± 2.55 2.49 ± 1.76 =0.05 

პირობითად ესენციური  
S 54572.39 ± 78375.80 61895.72 ± 96685.29 >0.05 

Br 4.50 ± 2.18 7.22 ± 5.05 >0.05 

Cl 506.97 ± 398.78 614.55 ± 401.41 >0.05 

Co 0.52 ± 0.29 0.39 ± 0.38 >0.05 

Ag 0.36 ± 0.40 0.38 ± 0.32 >0.05 

V 0.24 ± 0.19 0.09 ± 0.12 <0.05 

Ni 0.999 ± 0.61 0.69 ± 0.38 >0.05 

Rb 0.69 ± 0.53 1.28 ± 1.18 >0.05 

Mo 0.20 ± 0.15 0.24 ± 0.17 >0.05 

Sr 1.81 ± 1.01 1.15 ± 0.81 <0.05 

Ti 1.76 ± 0.81 1.76 ± 1.37 >0.05 

ტოქსიკური 
Ba 0.62 ± 0.33 0.51 ± 0.56 >0.05 

Pb 2.66 ± 1.62 1.55 ± 1.41 =0.05 

As 0.17 ± 0.13 0.07 ± 0.05 <0.05 

Hg 0.73 ± 0.54 0.72 ± 0.45 >0.05 

Cd 0.199 ± 0.22 0.25 ± 0.24 >0.05 

Sb 0.09 ± 0.07 0.19 ± 0.15 >0.05 

Zr 1.099 ± 0.81 1.00 ± 0.64 >0.05 

Sn 0.45 ± 0.36 0.15 ± 0.24 <0.05 

Bi 0.53 ± 0.34 0.64 ± 0.39 >0.05 
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ამრიგად, გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა  ეკოლოგიურად განსხვავებულ 

რაიონებში გამოკვლეულ ბავშვთა კონტინგენტის თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა 

შემადგენლობის თავისებურება. დადგინდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების გავლენა ადამიანის ელემენტურ სტატუსზე და შესაბამისად, 

ჯანმრთელობაზე, კერძოდ, ბავშვის ხანგრძლივი კონტაქტისას ჰაერში ტოქსიკურ 

ელემენტთა მაღალი შემცველობის დროს (როდესაც რამოდენიმეჯერ აღემატება 

მაქსიმალურად დასაშვებ კოეფიციენტს) აღინიშნება თმის ღერში Pb, As, Sn-ის 

მნიშვნელოვნად მომატებული რაოდენობა, ხოლო ესენციური ელემენტების (Ca, Zn, K, 

Mn, Cu და Fe) მნიშვნელოვანი კლება.  

 ძირითადი მაკრო- და მიკროელემენტების თმის ღერში შემცველობის 

მონაცემების კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციის ხარისხთან შეჯერების 

შედეგად გამოვლინდა კორელაციის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი თმაში 

კალციუმისა და რკინის შემცველობასა და კბილის კარიესის ინტენსივობას შორის.  

ბავშვთა იმ კონტინგენტში, რომელთაც აღენიშნებოდათ კარიესის დეკომპენსირებული 

ფორმა, დაფიქსირდა აღნიშნული ქიმიური ელემენტების რაოდენობის რამდენადმე 

შემცირება( დაახლოებით 30%-ით) კომპენსირებული კარიესის მქონე ბავშებთან 

შედარებით და შესაბამისად შეადგენდა Ca - 307.9907 მგ/კგ და 439.8656;Fe - 17.3280 

და25.6900 (ცხრილი 10, დიაგრამა 10,11). 
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ცხრილი 10. თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობა კბილის კარიესის 

ინტენსივობის მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ელემენტი დეკომპენსირებ

ული (n=15) 

Std. D კომპენსირე

ბული (n=9) 

Std. D 

 

   ესენციური  ( p<0.05 ) 

 Ca 307.9907 63.10732 439.8656 196.4128 
 Zn 106.8207 32.33512 94.2778 22.38605 

 K 99.7778 56.92080 117.3678 78.93825 

 Fe 17.3280 5.58102 25.6900 5.44506 

 Cu 11.4313 7.59383 10.6500 2.09603 

 Se .3653 .21128 .4022 .27653 

 Mn .6780 .32395 .6978 .43686 

 Cr 3.5060 2.56912 2.8322 1.75644 

 პირობითად ესენციური ( p<0.05 , გარდა S.) 

 S 62119.9827 83468.41 51757.51 95249.03 

 Br 5.5880 3.83523 6.3144 4.58888 

 Cl 559.8533 402.921 562.272 405.9536 

 Co .4420 .40239 .4944 .21226 

 Ag .2527 .31072 .5611 .35848 

 V .2353 .18458 .0554 .08255 

 Ni .8107 .47602 .9033 .61305 

 Rb .9038 1.17370 1.1233 .37630 

 Mo .2547 .17796 .1678 .13075 

 Sr 1.4587 1.01505 1.5144 .91488 

 Ti 1.4780 1.29382 1.4411 1.23502 

 ტოქსიკური    ( p<0.05 , გარდა Sn.) 

 Ba .6540 .50370 .4189 .33017 

 Pb 1.8740 1.45384 2.4889 1.82955 

 As .1280 .12645 .1056 .07485 

 Hg .7060 .45225 .7633 .57066 

 Cd .2367 .24032 .2044 .21178 

 Sb .1013 .10056 .2156 .13324 

 Zr .7733 .47791 1.5122 .83192 

 Sn .3780 .35627 .1689 .27076 

 Bi .5173 .32708 .6967 .40798 
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დიაგრამა 10. თმის ღერში კალციუმის შემცველობისა და კბილის კარიესის 

ინტენსივობის ურთიერთკავშირი. 

 

  

 

დიაგრამა 11.  თმის ღერში რკინის შემცველობისა და კბილის კარიესის ინტენსივობის 

ურთიერთკავშირი. 
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ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, თმის ღერში ქიმიური 

ელემენტების შემადგენლობაზე სქესი გავლენას არ ახდენს. ორივე სქესის ბავშვებში, 

როგორც ესენციური და პირობითად ესენციური, ისე ტოქსიკური ქიმიური ელემენტების 

თითქმის თანაბარი შემადგენლობა აღმოჩნდა (ცხრილი 11). 

 

ცხრილი 11. გამოკვლეულთა თმის ღერში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობა სქესის 

მიხედვით(p<0.05) 

ელემენტი გოგო Std. 

Deviation 

ბიჭი Std. 

Deviation 

    ესენციური 

 Ca 332.896 82.30170 386.4545 190.7431 

 Zn 99.8746 33.25362 104.7673 24.73784 

 K 103.479 64.0110 109.7945 68.9518 

 Fe 19.4008 6.48143 21.7200 7.28299 

 Cu 12.1185 8.00463 9.9800 2.23092 

 Se .4046 .22951 .3491 .24370 

 Mn .5546 .29943 .8400 .37908 

 Cr 3.7977 2.75435 2.6100 1.42117 

პირობითად ესენციური 

 S 61542.82 94268.654 54323.69 79856.899 

 Br 4.8338 3.56306 7.0736 4.41725 

           Cl 518.130 455.9248 611.1409 323.3124 

 Co .5154 .27880 .3982 .40351 

 Ag .2854 .37116 .4664 .32660 

 V .2184 .19048 .1082 .14344 

 Ni .9031 .58678 .7773 .44735 

 Rb 1.1115 1.18034 .8379 .59375 

 Mo .1646 .14604 .2900 .16523 

 Sr 1.6323 1.13607 1.2991 .70631 

 Ti 1.6077 1.55046 1.2945 .78829 
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ტოქსიკური 

 Ba .5662 .51645 .5655 .39170 

 Pb 1.9000 1.42930 2.3464 1.81090 

 As .1323 .12551 .1045 .08825 

 Hg .6800 .50690 .7836 .48370 

 Cd .1569 .19653 .3045 .24081 

 Sb .1231 .10866 .1691 .14237 

 Zr .9338 .50573 1.1882 .91383 

 Sn .3269 .34521 .2673 .34033 

 Bi .5531 .29418 .6218 .44086 
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3.4. ეკოპათოგენური რისკის ფაქტორთა გავლენა ბავშვის ზოგად და 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე და მისი შეფასება კბილის მაგარ ქსოვილთა 

სპექტრული ანალიზით. 

 კბილის ქსოვილები (მინანქარი, დენტინი) ქრონიკული სიზუსტით აფიქსირებენ 

ორგანიზმში მიმდინარე მეტაბოლურ ცვლილებებს, ამიტომ ადამიანის კბილის მაგარ 

ქსოვილებში ბიოფსიური მეთოდით ქიმიური დაბინძურების განსაზღვრა აფართოებს 

კბილების, როგორც  მონიტორის გამოყენების შესაძლებლობის საზღვრებს [53,91,130]. 

ამასთანავე, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კბილის ქსოვილებში დაგროვილი 

ქიმიური ელემენტები (განსაკუთრებით მძიმე მეტალები) მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

შენარჩუნდება, ამიტომ დიდი ყურადღება ექცევა ტოქსიკური ნივთიერებების, 

განსაკუთრებით, ტყვიის შემცველობას, რომლის არსებობა კბილის მაგარ ქსოვილში - 

დენტნიში- წარმოადგენს ორგანიზმის მოწამვლის მუდმივ წყაროს [53]. 

 გარემო პირობების ეკოლოგიური მდგომარეობის შესაფასებლად და ადამიანის 

ორგანიზმზე მისი გავლენის დასადგენად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კბილის 

დენტინსა და მინანქარში სხვადასხვა ქიმიურ ელემენტთა რაოდენობისა და მათი 

კბილის ქსოვილებში გადანაწილების განსაზღვრას. 

 ბიომინერალების, რომლებიც ახდენენ კბილის სხვადასხვა კომპონენტთა 

ფორმირებას, თვისებებისა და სტრუქტურის გამოკვლევა წარმოადგენს 

ბიომინერალოგიის, ფიზიკისა და მედიცინის დიდ ინტერესს, რაც განპირობებული იმით, 

რომ კბილის მინანქარი და დენტინი წარმოადგენენ ყველაზე მეტად მინერალიზებულ 

ბიოლოგიურ ქსოვილებს და, შესაბამისად, ყველაზე მოსახერხებელია სწორედ მათი 

გამოკვლევა ფიზიკური მეთოდით, ახალი ბიომინერალოგიური მიდგომების 

შემუშავებისათვის მინერალიზებული ბიოლოგიური სისტემების  ფუნქციონირების 

მექანიზმებისა და დაავადებათა შესწავლის მიზნით. 
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 ცნობილია, რომ მინანქრისა და დენტინის მინერალური კომპონენტი, 

ძირითადად ფორმირებული ბიოაპატიტის ნანოკრისტალებით, შეადგენს, შესაბამისად, 

აღნიშნულ ქსოვილთა 92-95 % და 70-80%-ს. დარჩენილი წონითი მასა შეესაბამება 

ორგანულ მატრიცას, რომელშიც ჩართულია ბიოაპატიტის ნანოკრისტალები და სხვა  

მინერალური ნანოფაზები (შენარევები).  მნიშვნელოვან როლს კბილის 

ფუნქციონირებასა და დაავადებაში ასრულებენ სხვადასხვა ელემენტის შენარევები და 

განსაკუთრებით მძიმე მეტალები, რომლებიც შედიან მინანქრისა და დენტინის 

შემადგენლობაში. ცალკეული ქიმიური ელემენტის სიჭარბე ან ნაკლებობა ხშირად 

განაპირობებენ პათოლოგიური მდგომარეობის განვითარებას. განსაკუთრებული 

პათოგენურობით გამოირჩევიან მძიმე მეტალები - გარემოს დამაბინძურებლები. 

 ქიმიურ ელემენტთა, კერძოდ, მეტალების შემცველობა ადამიანის 

მინერალიზებულ ქსოვილებში შესაძლებელს ხდის მოახდინოს მათი რაოდენობის 

კორელაცია გარემო ობიექტების, კვების რეჟიმის თავისებურებასა და აგრეთვე, 

მინერალიზებულ ქსოვილთა დაავადებების განვითარებაში. 

 როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი (თავი 2), ქ. თბილისშიგამოკვლევები ჩატარდა  

3-4 წლის ასაკის 24 ბავშვის კბილის ქსოვილების მიკროელემენტური შემადგენლობის 

შესასწავლად, ბავშვები დაიყო 2 ჯგუფად საცხოვრებელი ადგილის და შესაბამისად, 

ეკოლოგიური პირობების მიხედვით. 

 პირველ ჯგუფში (n=12) შემავალი გამოკვლეული ბავშვები ცხოვრობდნენ 

ეკოლოგიურად შედარებით სუფთა რაიონებში, ხოლო მეორე ჯგუფის( n=12) ბავშვები - 

ეკოლოგიურად არასასურველ პირობებში,  სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

რამოდენიმეჯერ აჭარბებდა მაქსიმალურად დასაშვებ კოეფიციენტს. 

 კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზი ჩატარდა რენტგენულ-

ფლლუორესცენტული სპექტრომეტრიის მეთოდით და ბიოსუბსტრატში განისაზღვრა 9 

ქიმიური ელემენტი: ესენციური - კალციუმი(Ca), თუთია(Zn), მანგანუმი(Mn), და 
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რკინა(Fe). პირობითად ესენციური - რუბიდიუმი(Rb), ნიკელი(Ni), სტრონციუმი(Sr)და 

ტოქსიკური - ტყვია(Pb) და ვერცხლისწყალი(Hg). 

 გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, შესაძლებელი გახდა გამოგვეთვალა და 

შეგვედარებინა კბილის მინერალიზებულ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა 

შემცველობის საშუალო მაჩვენებლები გარემო პირობების ეკოლოგიური 

მდგომარეობის მონაცემებთან. 

 ჩატარებული ანალიზის რეზულტატების მიხედვით, პირველი ჯგუფის ბავშვების 

(მცხოვრები ეკოლოგიურად ხელსაყრელ პირობებში) კბილის მინანქარსა და დენტინში 

ესენციური და პირობითად ესენციური ქიმიური ელემენტების შემცველობა განისაზღვრა 

ნორმის ფარგლებში. კერძოდ, კალციუმი შეადგენდა 260593 მკგ/კგ., თუთია - 111 

მკგ/კგ., მანგანუმი - 9.59 მკგ/კგ., რკინა - 93.84 მკგ/კგ. რუბიდუმი - 0.380 მკგ/კგ. ნიკელი - 

1.21 მკგ/კგ და სტრონციუმი - 81.5 მკგ/გ. 

 ამავე ჯგუფის ბავშვების კბილის მაგარ ქსოვილებში ტოქსიკური ელემენტების 

გამოკვლევამ გამოავლინა ტყვიის რაოდენობის მინიმალურად მომატებული 

შემცველობა და საშუალოდ შეადგინა 4.95 მკგ/კგ. (ნორმა 0.34-4.01მკგ/კგ), (p<0.05), 

ხოლო ვერცხლისწყლის მნიშვნელობა მერყეობდა თითქმის ნორმის ფარგლებში და 

საშუალოდ შეადგინა 0.578 მკგ/კგ (ნორმა 0.0-0.5 მკგ/კგ) (ცხრილი 12, დიაგრამა 11). 

 II ჯგუფის, ანუ იმ რაიონში მცხოვრები ბავშვების, სადაც ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურება რამოდენიმეჯერ აჭარბებდა მაქსიმალურად დასაშვებ კოეფიციენტს, 

კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზმა აჩვენა, რომ ესენციური და პირობითად ესენციური 

ქიმიური ელემენტების მონაცემები  მინერალიზებულ ქსოვილებში დაქვეითებულია, 

კერძოდ, კალციუმის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენდა250078 მგ/კგ. მანგანუმის - 11,29 

მგ/კგ; რკინის - 104.78მგ/კგ. გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს თუთიის მაღალი 

შემცველობა, კერძოდ, მისი რაოდენობა შეადგენდა 215მგ/კგ და რამოდენიმეჯერ 

აჭარბებდა დაშვებულ ნორმას. 
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 ცნობილია, რომ თუთია ორგანიზმის ნორმალური ფუნციონირებისათვის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. იგი კბილის ქსოვილების ისეთივე მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ელემენტია, როგორც ფტორი, ვინაიდან აქტიურ მონაწილეობას იღებს 

მინერალიზაციის პროცესებში. მიუხედავად იმისა, რომ თუთია აუცილებელია კბილის 

მაგარი ქსოვილების მინერალიზაციისთვის, ამასთანავე ხელს უშლის 

რემინერალიზაციის პროცესს, შედის რა რეაქციაში ჰიდროქსიაპატიტებთან და 

კონკურენციას უწევს კალციუმს, ამიტომ მისი ჭარბი მიღება სასურველი არ არის, თუმცა 

ნორმალური დოზებით მას გააჩნია კარიესსაწინააღმდეგო ეფექტი [42]. 

 ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემები შეიძლება აიხსნას თუთიის უნარით 

შეაფერხოს რემინერალიზაციის პროცესის ეფექტურობა, ვინაიდან იგი ჭარბი დოზით 

შემცველობის შემთხვევაში ამცირებს მინანქრის შეღწევადობას და ეწინააღმდეგება 

მარემინერალიზებელი პრეპარატების შეჯონვას კბილის ქსოვილებში. 

 ანალიზის მონაცემების მიხედვით მეორე ჯგუფის ბავშვთა კბილის ქსოვილებში 

ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა სარწმუნოდ გაზრდილია, კერძოდ, ტყვიის 

44,5%-ით და შეადგინა 7,74±1,765 მგ/კგ (p<0.05), ხოლო ვერცხლისწყლის 12,5%-ით 

(0.819±0.423 მგ/კგ), რაც თვალსაჩინოდ აისახებოდა მოცემულ პაციენტთა 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, რომელთაც აღენიშნებოდათ კარიესის 

ინტენსივობის დეკომპენსირებული ფორმა (დიაგრამა 12). 
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ცხრილი12. სხვადასხვა ეკოლოგიურ პირობებში მცხოვრებ ბავშვთა კბილის მაგარ 

ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობა. 

 

 

ქიმიური ელემენტი/ 

გარემო 

დაბინძურებული 

(n= 12) 

ნაკლებად 

დაბინძურებული(n=12) 

P 

ტოქსიკური 

Pb (ტყვია) 

Hg (ვერცხლისწყალი) 

 

7.74±1.765 

0.819±0.423 

 

4.95±2.302 

0.578±0.253 

 

< 0.05 

> 0.05 

ესენციური 

Ca (კალციუმი) 

Zn (თუთია) 

Mn (მანგანუმი) 

Fe (რკინა) 

 

250078±33073 

215±129 

11.29±767 

104.78±29.4 

 

260593±33899 

111±33 

9.59±5.57 

93.84±49.5 

 

> 0.05 

< 0.05 

> 0.05 

> 0.05 

პირობითად 

ესენციური 

Rb (რუბიდიუმი) 

Ni(ნიკელი) 

Sr (სტრონციუმი) 

 

0.315±0.179 

1.04±0.72 

103.5±35.7 

 

0.380±0.293 

1.21±1.50 

81.5±25.3 

 

> 0.05 

> 0.05 

< 0.05 
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დიაგრამა 12.  კბილის ქსოვილში ტყვიისა და ვერცხლიწყლის შემცველობა 

ეკოლოგიურად განსხვავებულ გარემო პირობებში.  

 

 

 

 

  

ჩვენს მიერ გამოკვლეულ 24 ბავშვთაგან, რომელთაც ჩაუტარდათ თმის ღერისა 

და კბილის მაგარი ქსოვილების სპექტრული ანალიზი ქიმიური ელემენტების 

შემცველობაზე, 15 ბავშვს აღმოაჩნდა კარიესის დეკომპენსირებული ფორმა, ხოლო 

დანარჩენ 9-ს - კარიესის სუბკომპენსირებული და კომპენსირებული ფორმები. 

კბილის კარიესის ინტენსივობის ხარისხსა და კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიურ 

ელემენტთა შემადგენლობის შედარებითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ კარიესის 

დეკომპენსირებული ფორმის მქონე ბავშვთა კბილის მაგარ ქსოვილებში 

აღინიშნებოდა ტოქსიკური ელემენტების, ტყვიისა და ვერცხლისწყლის რაოდენობის 

მომატება (დაახლოებით 15%-ით)  კარიესის კომპენსირებული ფორმის მქონე ბავშვთა 

4.95

0.578

7.74

0.819

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

ტყვია (Pb)

ვერცხლიწყალი (Hg)

დაბინძურებული რაიონი ნაკლებად დაბინძურებული რაიონი
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მონაცემებთან შედარებით. ხოლო ესენციური და პირობითად ესენციური 

ელემენტებიდან პირველ შემთხვევაში შემცირებული იყო თუთიისა (21%-ით) და 

სტრონციუმის (23%-ით) რაოდენობა(ცხრილი 13).  

 

ცხრილი 13. კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა შემცველობისა და 

კარიესის ინტენსივობის ხარისხის ურთიერთკავშირი. 

 

კარიესის 

კომპენსაციის 

ფორმა 

ელემენტი Mean Std. 

Deviation 

P<0.05 

დეკომპენსირებუ

ლი კარიესი 

 (n= 15) 

Pb 6.7335 2.54126 0.000 

Hg .7424 .39417 0.000 

Rb .3093 .16447 0.000 

Ca 259025.813 35224.086 0.000 

Zn 148.0856 85.64196 0.000 

Ni 1.2580 1.39518 0.004 

Mn 11.5562 7.75201 0.000 

Fe 98.5981 35.72630 0.000 

Sr 83.2633 28.70474 0.000 

     

კომპენსირებული 

კარიესი 

 (n=9) 

Pb 5.6978 2.30918 0.000 

Hg .6256 .30964 0.000 

Rb .4122 .33297 0.006 

Ca 249186.000 30458.879 0.000 

Zn 187.8656 136.40187 0.003 

Ni .9033 .57267 0.001 

Mn 8.5800 3.76979 0.000 

Fe 100.4891 49.15417 0.000 

Sr 107.9067 33.60280 0.000 
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გამოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ტყვიისა და ვერცხლისწყლის 

შემცველობა კარიესის დეკომპენსირებული ფორმის დროს შედარებით მაღალი იყო, 

ვიდრე კომპენსირებული ფორმის დროს (დიაგრამა 13) 

 

 

დიაგრამა 13. კბილის მაგარ ქსოვილებში ტყვიისა და ვერცხლისწყლის 

შემცველობა კარიესის სხვადასხვა ინტენსივობის დროს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.73

0.74

5.69

0.63

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ტყვია

ვერცხლისწყალი

კარიესის კომპენსირებული ფორმა კარიესის დეკომპენსირებული ფორმა
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სხვადასხვა სქესის ბავშვების კბილის მაგარი ქსოვილების ქიმიური 

შემადგენლობის შედარებისას აღმოჩნდა, რომ თუთიის შემცველობა ბიჭებში 1,6-ჯერ 

მეტი იყო, ვიდრე გოგოებში, ხოლო რკინა ჭარბობდა გოგოებში 1,2-ჯერ. სხვა 

ელემენტების შემცველობა თითქმის ერთნაირი იყო ორივე სქესის 

წარმომადგენლებში(ცხრილი 14). 

ცხრილი 14. კბილის მაგარ ქსოვილებში ქიმიური ელემენტების შემცველობის 

მაჩვენებლები სქესის მიხედვით. 

 

სქესი ელემენტი Mean Std. Deviation P 

გოგო 

(n=13) 

 

    

Pb 6.4064 2.95476 <0.05 

Hg .6458 .43354 <0.05 

Rb .2608 .15580 <0.05 

Ca 254040.4000 37360.06968 <0.05 

Zn 127.4849 41.56239 <0.05 

Ni .8262 .70848 <0.05 

Mn 8.8926 4.47578 <0.05 

Fe 105.9180 46.71508 <0.05 

Sr 86.1454 24.92175 <0.05 

ბიჭი 

(n=11) 

Pb 6.2727 1.85017 <0.05 

Hg .7609 .26167 <0.05 

Rb .4509 .28609 <0.05 

Ca 256866.9091 29223.24105 <0.05 

Zn 204.9791 142.79973 <0.05 

Ni 1.4782 1.48411 <0.05 

Mn 12.2691 8.34569 <0.05 

Fe 91.4945 31.29088 <0.05 

      Sr 100.0200 39.22314 <0.05 
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მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს ქ. მარნეულში მაცხოვრებელ ბავშვთა 

სტომატოლოგიური ჯანმრთელობა. სწორედ აღნიშნული რაიონიდან მომართულ 

პაციენტთა (სულ 4 პაციენტი) შორის დაფიქსირდა კბილის მაგარი ქსოვილების 

სისტემური დემინერალიზაციის მძიმე ფორმები და კარიესის დეკომპენსირებული 

ფორმა( სურათი 1,2,3. გვ. 75-77) რაც ალბათ განპირობებულია მარნეულთან ახლოს 

კაზრეთის ოქროს საბადოს არსებობასთან,  რაც დადასტურდა აღნიშნულ პაციენტთა 

ბიოსუბსტრატებში (თმა, კბილი) ტყვიის ყველაზე მაღალი შემცველობით, რომელიც 

კბილის ქსოვილებში ვარირებდა 7-დან 11 მგ/კგ-მდე, ხოლო თმაში 1-დან 5 მგ/კგ-მდე. 

 აღნიშნული მონაცემები ადასტურებენ ზემოთაღნიშნულ მოსაზრებას, რომ 

ბიოსუბსტრატების საშუალებით შესაძლებელია გარემო პირობების მდგომარეობის 

მონიტორინგი. ამასთანავე, შესაძლებელია განისაზღვროს სტომატოლოგიურ 

დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორები, რაც საშუალებას იძლევა შემუშავდეს 

დროული და მიზანმიმართული პრევენციული პროგრამები და სამკურნალო 

პროცედურები. 
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სურათი 4. 

 
 

პაციენტი: მ. ი.   3,5 წლის. (მარნეულის რ-ნი) 

დიაგნოზი: სისტემური ჰიპოპლაზია 

 

 

სურათი 5.  

 

 
 

პაციენტი: ნ. ბ.  3,5 წლის. (მარნეულის რ-ნი) 

დიაგნოზი: სისტემური დემინერალიზაცი 
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სურათი 6.  

 

 
 

  პაციენტი: ბ.ა.  4 წლის. (მარნეულის რ-ნი) 

 დიაგნოზი: სისტემური დემინერალიზაცია. 
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თავი 4. მიღებული შედეგების განხილვა 

 

ადამიანის ორგანიზმი, წარმოადგენს რა ბიოსფეროს ნაწილს, მჭიდრო 

კავშირშია გარემო ფაქტორებთან. სწორედ ამიტომ ეკოპათოგენურ ფაქტორთა 

გავლენის შესწავლა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით კი, 

ბავშვისა და მოზარდის მზარდ ორგანიზმზე, დღესაც აქტუალურ პრობლემად რჩება. 

დღეისათვის მთელს მსოფლიოში შეიმჩნევა გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების 

მატების ტენდენცია, რაც იწვევს მოსახლეობის ავადობის დონის ზრდას. 

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სიკვდილიანობის და 

ავადობის დაახლოებით 25% დაკავშირებულია გარემო ფაქტორებთან [45,119,157]. 

ჰაერის დაბინძურების დროს ეკოპათოგენური სპექტრი საკმაოდ ფართოა და 

ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის დამაბინძურებლის კონენტრაციაზე, ექსპოზიციის 

ხანგრძლივობაზე და ორგანიზმის ზოგად მდგომარეობაზე. დღესდღეობით 

ატმოსფერული ჰაერის ძირითად დამაბინძურებელს ანთროპოგენური წყაროები 

წარმოადგენს, ისეთი, როგორიცაა, ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი, საწარმოო 

ობიექტები, ქარხანა-ფაბრიკები, ნაგავსაწვავები და სხვა [137]. 

 ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლებს შორის განსაკუთრებით 

ყურადსაღებია მძიმე მეტალების როლი სხვადასხვა დაავადების განვითარებაში. 

საქართველოში გარემოს დაბინძურებაში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვს. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 

მონაცემებით, საქართველოში  მავნე ნივთიერებების, მათ შორის მძიმე მეტალების 

გაფრქვევა ჰაერში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ასი ათასი ტონით. მძიმე 

მეტალებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე 

ახდენს ტყვია (Pb) [185]. საქართველოს კანონმდებლობის მონაცემებით, ატმოსფერულ 

ჰაერში ტყვიის კონცენტრაციის ჰიგიენური სტანდარტი შეადგენს 0.30მკგ/მ3. ბოლო 
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წლების მონაცემებით, ტყვიის კონცენტრაცია ჰაერში რამდენჯერმე აჭარბებს დასაშვებ 

ნორმას [95]. 

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არახელსაყრელი გარემო ფაქტორები 

განსაკუთრებით უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის მზარდ ორგანიზმზე.  ხშირად 

მოავადე ბავშვთა რაოდენობა დაახლოვებით 3,3-ჯერ მაღალია პირობითად «სუფთა» 

რაიონებში მცხოვრებ თანატოლებთან შედარებით. ავადობის სტუქტურაში პირველ 

ადგილზეა სასუნთქი ორგანოებისა და ხახის რკალის მწვავე რესპირატორული 

დაავადებები, მეორე ადგილი უკავია კბილების კარიესულ დაავადებას, მესამე კი – 

საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დარღვევებს. ხშირია ასევე სიმსუქნე, ინფექციური 

და პარაზიტული დაავადებები [115,168,181,187]. 

 ბოლო წლებში მეცნიერთა დიდი ყურადღება მიიქცია ადამიანის ორგანიზმის 

ჯანმრთელობის სხვადასხვა დარღვევამ, რომელიც განპირობებულია როგორც, 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტების დეფიციტით, ასევე მათი და ტოქსიკური 

ელემენტების სიჭარბით,  მაკრო- და მიკროელემენტების დისბალანსით 

[31,145,150,164]. 

 ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ, შეგვესწავლა 

ანთროპოგენური ზემოქმედების გავლენა მზარდ ორგანიზმზე, კეძოდ, ბავშვისა და 

მოზარდის სტომატოლოგიურ სტატუსზე.  

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად გამოვიკვლიეთ 3-4 წლის ასაკის 525 საბავშვო 

ბაღის აღსაზრდელი ქ. თბილისის (საქართველო) განსხვავებული ეკოლოგიური 

პირობების რაიონებიდან.  

კვლევა ჩატარდა 8 საბავშვო ბაღში 3-4 წლის ასაკობრივი ჯგუფების 

აღსაზრდელებში. აქედან 5 საბავშვო ბაღი მდებარეობდა ეკოლოგიურად შედარებით 

დაბინძურებულ რაიონში, სადაც დათვალიერებულ იქნა 302 ბავშვი და 3 - ნაკლებად 
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დაბინძურებულში, სადაც გამოვიკვლიეთ 223 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი.  (იხ. 

ცხრილი 1, გვ 31) 

 აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სტომატოლოგიურ დაავადებათა 

სტანდარტიზაციის მიზნით, კვლევა ჩავატარეთ მხოლოდ სახელმწიფო საბავშვო 

ბაღებში, სადაც მეტ-ნაკლებად მსგავსი სოციალური ფენის აღსაზრდელი 

კონტინგენტია.   

 ამასთანავე, საგულისხმოა ისიც, რომ სასმელ წყალში ფტორის იონების 

შემცველობა თბილისის ყველა რაიონში დაბალია და შეადგენს საშუალოდ 0.01-0.05 

მგ/ლ-ს [131]. 

 3-4 წლის ასაკის ბავშვებში კბილის კარიესის გავრცელებისა და ინტენსივობის 

შესწავლამ მნიშვნელოვანწილად დაგვანახა არახელსაყრელი გარემო პირობების 

გავლენა აღნიშნულ პათოლოგიაზე. გამოკვლევით დადგინდა,  რომ კარიესის 

გავრცელება ნაკლები იყო იმ ბავშვებში, რომლებიც ცხოვრობენ ეკოლოგიურად 

უფრო ხელსაყრელ პირობებში, ვიდრე ეკოლოგიურად არასასურ ველგარემოშიდა 

შესაბამისად, შეადგინა 37% და 46%-ს.  ხოლო კარიესის ინტენსივობის მაჩვენებელი 

(კბაინდექსი) შედარებით დაბინძურებულ რაიონში უტოლდებოდა 1,92-ს, ნაკლებად 

დაბინძურებულში - 1,47-ს (ცხრილი 6, გვ. 51;  დიაგრამა 5,6, გვ. 52-53). 

 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მიხედვით განსხვავებული დონის 

რაიონებში მაცხოვრებელი საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებში კბილის კარიესის 

გავრცელებისა და ინტენსიურობის მონაცემების (ცხრილი 7, გვ.54) შედარებისას 

აღმოჩნდა, რომ კბილის კარიესის ყველაზე მაღალი გავრცელება დაფიქსირდა 

თავისუფლების მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შეადგინა 51%. 

შედარებით ნაკლები გავრცელება დადგინდა აღმაშენებლის გამზირის 

ტერიტორიის(40%), გლდანის რაიონის (38%) და თემქის დასახლების (37%) 

მაცხოვრებელ კონტინგენტში. 
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 კბილის კარიესის ინტენსიურობის მონაცემები კი გადანაწილდა შემდეგნაირად : 

თავისუფლების მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებელ ბავშვებში 

შეადგინა - 2,24; აღმაშენებლის გამზირსა და მიმდებარე ტერიტორიების _ 1,52, თემქის - 

1,54 და გლდანის - 1,33. 

კარიესის ინტენსიურობის გამოთვლისას კბა ინდექსის მიხედვით, აღმოჩნდა, 

რომ უმეტესი წილი მოდიოდა კარიესულ დაზიანებებზე, კერძოდ, 525 

გამოკვლეულიდან 221-ს, ანუ 42%-ს აღენიშნებოდა კარიესი და მისი გართულებული 

ფორმები, მხოლოდ 4 ბავშვს (1%) - კარიესის გართულების გამო ამოღებული კბილი, 

ხოლო 13-ს (2%) - დაბჟენილი (დიაგრამა 2, გვ.47). აღნიშნული შედეგები მიუთითებს 

საქართველოს დედაქალაქში სტომატოლოგიური განათლების დაბალ დონეზე, 

დისპანსერიზაციის არარსებობასა და პროფილაქტიკური პროგრამების უქონლობაზე. 

რასაც ადასტურებს ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები, რომლის დროსაც დაფიქსირდა 

კარიესის გავრცელებისა და ინტენსივობის მაჩვენებლების მომატება ასაკთან ერთად, 

კერძოდ, 3 წლის ასაკში კარიესის გავრცელება საშუალოდ შეადგენდა 35 %-ს, 

ინტენსივობა - 1,49-ს, ხოლო 4 წლის ასაკში გავრცელება - 52%, ინტენსივობა - 2.03 

(ცხრილი 5, დიაგრამა 3, გვ.48). 

 ჩვენს მიერ მიღებული შედეგების მიხედვით, კარიესის გავრცელებასა და 

ინტენსივობაზე სქესი გავლენას არ ახდენს (დიაგრამა 1, გვ.46). 

 ეკოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გავლენა ადამიანის და 

მითუმეტეს მცირეწლოვანი ასაკის მოსახლეობის სტომატოლოგიურ სტატუსზე 

დადასტურდა ჩვენი მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც, დაბინძურებულ რაიონებში 

მცხოვრებ ბავშვებში კარიესის დეკომპენსირებული ფორმა (კბა>5) აღმოჩნდა 2,2-ჯერ 

მეტი სიხშირით, ვიდრე ნაკლებად დაბინძურებულ რაიონში (დიაგრამა 7, გვ.54). 

სტომატოლოგიურ დაავადებათა შეფასებისა და კბილის მაგარ ქსოვილთა 

მდგომარეობის სტანდარტიზაციის მიზნით შევაფასეთ და შევადარეთ კბილის კარიესის 
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გავრცელება, ინტენსივობა და უმაღლესი  ინტენსივობა - SiC (Significant Caries Index) 

ინდექსის მიხედვით. 

 კბილის კარიესის საშუალო და უმაღლესი ინტენსივობის მნიშვნელობათა 

შედარებითმა ანალიზმა ცხადყო, რომ უკეთეს გარემო პირობებში მცხოვრებ ბავშვებში 

ეს სხვაობა მინიმალურია განსხვავებით ეკოლოგიურად დაბინძურებულ რაიონებში 

მცხოვრები ბავშვებისგან, სადაც უმაღლესი ინტენსივობა საშუალო ინტენსივობას 

აღემატება დაახლოებით სამჯერ (ცხრილი 8, დიაგრამა 8, გვ.56-57). 

 გარემო პირობების ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ადამიანის ორგანიზმზე 

მისი ზემოქმედების მონიტორინგისთვის ეკოლოგიურად დაბინძურებული და 

შედარებით სუფთა რაიონებში გამოკვლეულ ბავშვთა კონტინგენტიდან 12-12  ბავშვს, 

რომელთაც აღენიშნებოდათ საექსტრაქციო კბილები,  ჩაუტარეთ თმისა და კბილის 

მაგარ ქსოვილთა ანალიზი ქიმიური (ესენციური და ტოქსიური) ელემენტების 

შემცველობაზე.   

 გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისთვის სხვადასხვა ბიოსუბსტრატებთან 

ერთად დღესდღეობით ფართოდ გამოიყენება თმის ღერი, რასაც მოწმობს უამრავი 

წყარო [ 9,14,38,89]. მისი გამოყენების უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის 

ადვილად შესაგროვებელი მასალაა და გვიჩვენებს, როგორც დღევანდელ, ისე 

წარსულ მდგომარეობასაც.  

 გარემოს დაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად და ბავშვთა ზოგად და 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე მისი ზემოქმედების დასადგენად თმის ღერში 

განისაზღვრა 28 ქიმიური ელემენტი რენტგენო-ფლუორესცენტული სპექტრომეტრული 

მეთოდით. აქედან  9 - ტოქსიკური ელემენტი, 19 - ესენციური და პირობითად ესენციური 

ელემენტი. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული თმის  ღერის ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 

დაბინძურებულ რაიონში მცხოვრებ ბავშვთა კონტინგენტში უფრო მეტად არის 
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ესენციურ ელემენტთა შემცველობა შემცირებული და ტოქსიკურ ელემენტთა 

რაოდენობა მომატებული, ვიდრე ნაკლებად დაბინძურებულ რაიონებში (ცხრილი 9, 

გვ.62).  

 როგორც ცხრილიდან( ცხრილი 9) ჩანს, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ესენციური ქიმიური ელემენტის შემცველობაზე 

(გარდა რკინისა- Fe), თუმცა ყველაზე სარწმუნო განსხვავება მივიღეთ ვანადიუმის(V), 

ქრომის(Cr) და სტრონციუმის(Sr) მნიშვნელობებში. 

 ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა თმაში განსაკუთრებით სარწმუნო 

განსხვავებით დაფიქსირდა ეკოლოგიურად სუფთა და დაბინძურებულ უბნებში 

ტყვიის(Pb), დარიშხანის(As) და კალას(Sn) შემთხვევაში, ხოლო ვერცხლისწყლის(Hg) 

შემცველობა თითქმის ერთნაირი იყო ორივე ეკოლოგიურ გარემოში. 

 ამრიგად, გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ თმის ღერი შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას, როგორც გარემოს დაბინძურების ინდიკატორი და ასევე, მისი 

საშუალებით დადგენილ იქნა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

გავლენა ადამიანის ელემენტურ სტატუსზე და შესაბამისად, ჯანმრთელობაზე.  

 ძირითადი მაკრო- და მიკროელემენტების თმის ღერში შემცველობის 

მონაცემების კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციის ხარისხთან შეჯერების 

შედეგად გამოვლინდა კორელაციის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი თმაში 

კალციუმისა და რკინის შემცველობასა და კბილის კარიესის ინტენსივობას შორის. იმ 

ბავშვთა კონტინგენტში, რომლებთაც აღენიშნებოდათ კარიესის დეკომპენსირებული 

ფორმა, დაფიქსირდა აღნიშნული ქიმიური ელემენტების რაოდენობის რამდენადმე 

შემცირება( დაახლოებით 30%-ით) კომპენსირებული კარიესის მქონე ბავშებთან 

შედარებით და შესაბამისად შეადგენდა Ca - 307.9907 მგ/კგ და 439.8656;Fe - 17.3280 

და25.6900 (ცხრილი 10, გვ.64; დიაგრამა 10,11, გვ.65). 
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 აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევისას სქესის გავლენა 

თმის ღერის ქიმიურ შემადგენლობაზე არ გამოვლენილა (ცხრილი 11, გვ. 66-67). 

 გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისთვის ბიოსუბსტრატებიდან ასევე 

ფართოდ გამოიყენება კბილის მაგარი ქსოვილები - მინანქარი და დენტინი 

[52,65,91,130].  კბილის ქსოვილი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და 

ინფორმაციული ბიოსუბსტრატია, რადგან ერთხელ მოხვედრილი ტოქსიური 

ნივთიერება მასში რჩება მთელი მისი არსებობის მანძილზე.  

 გარემო პირობების ეკოლოგიური მდგომარეობის შესაფასებლად და ადამიანის 

ორგანიზმზე მისი გავლენის დასადგენად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კბილის 

დენტინსა და მინანქარში სხვადასხვა ქიმიურ ელემენტთა რაოდენობისა და მათი 

კბილის ქსოვილებში გადანაწილების განსაზღვრას. 

 კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზი ჩაუტარდა  3-4 წლის ასაკის ბავშვებს 

რენტგენულ-ფლლუორესცენტული სპექტრომეტრიის მეთოდით და ბიოსუბსტრატში 

განისაზღვრა 9 ქიმიური ელემენტი: ესენციური - კალციუმი(Ca), თუთია(Zn), 

მანგანუმი(Mn), და რკინა(Fe). პირობითად ესენციური - რუბიდიუმი(Rb), ნიკელი(Ni), 

სტრონციუმი(Sr)და ტოქსიკური - ტყვია(Pb) და ვერცხლისწყალი(Hg). 

  ჩატარებული ანალიზის რეზულტატების მიხედვით, პირველი ჯგუფის 

ბავშვების (მცხოვრები ეკოლოგიურად ხელსაყრელ პირობებში) კბილის მინანქარსა და 

დენტინში ესენციური და პირობითად ესენციური ქიმიური ელემენტების შემცველობა 

განისაზღვრა ნორმის ფარგლებში. კერძოდ, კალციუმი შეადგენდა 260593 მკგ/კგ., 

თუთია - 111 მკგ/კგ., მანგანუმი - 9.59 მკგ/კგ., რკინა - 93.84 მკგ/კგ. რუბიდუმი - 0.380 

მკგ/კგ. ნიკელი - 1.21 მკგ/კგ და სტრონციუმი - 81.5 მკგ/გ. 

 ამავე ჯგუფის ბავშვების კბილის მაგარ ქსოვილებში ტოქსიკური ელემენტების 

გამოკვლევამ გამოავლინა ტყვიის რაოდენობის მინიმალურად მომატებული 

შემცველობა და საშუალოდ შეადგინა 4.95 მკგ/კგ. (ნორმა 0.34-4.01მკგ/კგ), (p<0.05), 
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ხოლო ვერცხლისწყლის მნიშვნელობა მერყეობდა თითქმის ნორმის ფარგლებში და 

საშუალოდ შეადგინა 0.578 მკგ/კგ (ნორმა 0.0-0.5 მკგ/კგ). (ცხრილი12, გვ.72; დიაგრამა 

12, გვ.73). 

 II ჯგუფის, ანუ იმ რაიონში მცხოვრები ბავშვების, სადაც ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურება რამოდენიმეჯერ აჭარბებს მაქსიმალურად დასაშვებ კოეფიციენტს, 

კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზმა აჩვენა, რომ ესენციური და პირობითად ესენციური 

ქიმიური ელემენტების მონაცემები  მინერალიზებულ ქსოვილებში დაქვეითებულია, 

კერძოდ, კალციუმის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 250078 მგ/კგ. მანგანუმის - 11,29 

მგ/კგ; რკინის - 104.78მგ/კგ. გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს თუთიის მაღალი 

შემცველობა, კერძოდ, მისი რაოდენობა შეადგენდა 215მგ/კგ და რამოდენიმეჯერ 

აჭარბებდა დაშვებულ ნორმას. 

 აღსანიშნავია, რომ თუთია კბილის მაგარი ქსოვილების ისეთივე მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ელემენტია, როგორც ფტორი.  მიუხედავად იმისა, რომ თუთია 

აუცილებელია კბილის მაგარი ქსოვილების მინერალიზაციისთვის, ამასთანავე, ის 

ხელს უშლის რემინერალიზაციის პროცესს, შედის რა რეაქციაში 

ჰიდროქსიაპატიტებთან და კონკურენციას უწევს კალციუმს.  

ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემები შეიძლება აიხსნას თუთიის უნარით 

შეაფერხოს რემინერალიზაციის პროცესის ეფექტურობა, ვინაიდან იგი ჭარბი დოზით 

შემცველობის შემთხვევაში ამცირებს მინანქრის შეღწევადობას და ეწინააღმდეგება 

მარემინერალიზებელი პრეპარატების შეჯონვას კბილის ქსოვილებში. 

ანალიზის მონაცემების მიხედვით მეორე ჯგუფის ბავშვთა კბილის ქსოვილებში 

ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა სარწმუნოდ გაზრდილია, კერძოდ, ტყვიის 

44,5%-ით და შეადგინა 7,74±1,765 მგ/კგ (p<0.05), ხოლო ვერცხლისწყლის 12,5%-ით 

(0.819±0.423 მგ/კგ), რაც თვალსაჩინოდ აისახებოდა მოცემულ პაციენტთა 
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სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, რომელთაც აღენიშნებოდათ კარიესის 

ინტენსივობის დეკომპენსირებული ფორმა (დიაგრამა 13,გვ.75). 

სხვადასხვა სქესის ბავშვების კბილის მაგარი ქსოვილების ქიმიური 

შემადგენლობის შედარებისას აღმოჩნდა, რომ თუთიის შემცველობა ბიჭებში 1,6-ჯერ 

მეტი იყო, ვიდრე გოგოებში, ხოლო რკინა ჭარბობდა გოგოებში 1,2-ჯერ. სხვა 

ელემენტების შემცველობა თითქმის ერთნაირი იყო ორივე სქესის წარმომადგენლებში 

(ცხრილი 14, გვ.76). 

გამოკვლევის მიმდინარეობის დროს აღმოვაჩინეთ, რომ ქ. მარნეულიდან 

მომართულ მცირეწლოვან პაციენტთა უმრავლესობას აღენიშნებოდა კარიესის 

დეკომპენსირებული ფორმები. ამავე დროს დავადგინეთ, რომ მარნეულთან 

ახლომდებარე კაზრეთის ოქროს საბადოს გამო აღნიშნულ რაიონში ატმოსფერულ 

ჰაერში მომატებული იყო ტყვიის შემცველობა. ამიტომ დავინტერესდით და 

შევისწავლეთ აღნიშნულ პაციენტთა ბიოსუბსტრატებში (თმის ღერი და კბილის მაგარი 

ქსოვილები) ტყვის შემცველობა.  კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კბილის ქ. 

მარნეულში მცხოვრები მცირეწლოვანი ბავშვების კბილის ქსოვილებში ტყვიის 

შემცველობა ვარირებდა 7-დან 11 მგ/კგ-მდე, ხოლო თმაში 1-დან 5 მგ/კგ-მდე, რაც 

რამოდენიმეჯერ აღემატებოდა ქ. თბილისის მაცხოვრებელ ბავშვთა გამოკვლევის 

შედეგებს.  

აღნიშნული მონაცემები ადასტურებენ ზემოთაღნიშნულ მოსაზრებას, რომ 

ბიოსუბსტრატების საშუალებით შესაძლებელია გარემო პირობების მდგომარეობის 

მონიტორინგი. ამასთანავე, შესაძლებელია განისაზღვროს სტომატოლოგიურ 

დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორები, რაც საშუალებას იძლევა შემუშავდეს 

დროული და მიზანმიმართული პრევენციული პროგრამები და სამკურნალო 

პროცედურები.



89 
 

დასკვნები 

1. ქ. თბილისის მცირეწლოვან (3-4 წლის ასაკი) ბავშვთა კონტინგენტში კბილის კარიესის 

გავრცელება აღინიშნება საშუალო (42%) მონაცემებით, ხოლო ინტენსიურობა დაბალი 

(კბა= 1,73) დონით, თუმცა ასაკის მატებასთან ერთად პროგრესირების ტენდენციით. 

2. კარიესული პროცესის აქტივობა განისაზღვრება მისი გამოვლენის თავისებურებით, 

კერძოდ, ყველაზე ხშირად (68%) კარიესით დაზიანებული იყო დროებითი მოლარები 

და ზედა ყბის საჭრელი კბილების ვესტიბულური ზედაპირები (30%). ეს უკანასკნელი 

ხასიათდებოდა კეროვანი დემინერალიზაციით. 

3. ატმოსფერული ჰაერის ნაკლებად დაბინძურებულ რაიონებში გამოკვლეულ ბავშვთა 

კონტინგენტში დაფიქსირდა კბილის კარიესის შედარებით ნაკლები გავრცელება (37%) 

და ინტენსიურობა (1,47), ვიდრე იმ რაიონებში, სადაც ჰაერის დაბინძურების 

კოეფიციენტი რამოდენიმეჯერ აჭარბებს დაშვებულ ზღვარს, შესაბამისად, გავრცელება 

შეადგენდა 46%-ს, ხოლო ინტენსიურობა - 1,92-ს. 

4. კბილის კარიესის საშუალო და უმაღლესი ინტენსიურობის (SiC) მნიშვნელობათა 

შედარებამ ცხადყო აღნიშნული მონაცემების ნაკლები განსხვავება ეკოლოგიურად 

სუფთა გარემოში და შეადგინა შესაბამისად 1,47 და 4,55, ხოლო დაბინძურებულ 

გარემოში მნიშვნელოვანი განსხვავება - 1,92 და 6,15 შესაბამისად. 

5. დადგინდა ეკოლოგიურად განსხვავებულ რაიონებში გამოკვლეულ ბავშვთა თმის 

ღერში ქიმიურ ელემენტთა შემადგენლობის თავისებურება, კერძოდ, ატმოსფერულ 

ჰაერში ტოქსიკურ ელემენტთა მაღალი შემცველობის დროს თმის ღერში აღინიშნა 

ტყვიის(Pb), დარიშხანის(As) და კალას(Sn) მნიშვნელოვნად მაღალი რაოდენობა, 

ხოლო ესენციური ელემენტების (Ca, Zn, K, Mn, Cu და Fe) დაბალი შემცველობა. 

6. გამოკვლეულთა თმის ღერში ძირითადი მაკრო- და მიკროელემენტთა შემცველობის 

მონაცემთა კბილის მაგარ ქსოვილთა მინერალიზაციის ხარისხთან შეჯერების შედეგად 
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გამოვლინდა კორელაციის მაღალი კოეფიციენტი თმის ღერში კალციუმისა და რკინის 

შემცველობასა და კბილის კარიესის ინტენსივობას შორის. 

ბავშვთა იმ კონტინგენტში, რომელთაც აღენიშნებოდათ კარიესის 

დეკომპენსირებული ფორმა, დაფიქსირდა ესენციურ ელემენტთა რამდენადმე 

(საშუალოდ 30%-ით) შემცირება. 

7. დადგინდა ურთიერთკავშირი კბილის მინერალურ ქსოვილებში ქიმიურ ელემენტთა 

შემცველობასა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს შორის, 

კერძოდ: 

ა) ეკოლოგიურად ხელსაყრელ პირობებში მაცხოვრებელ ბავშვთა კბილის მინანქარსა 

და დენტინში ესენციური და პირობითად ესენციური ელემენტების შემცველობა იყო 

ნორმის ფარგლებში, ხოლო ტოქსიკური ელემენტების - მცირედ მომატებული (ტყვიის 

რაოდენობა შეადგენდა 4,95მკგ/გ, ვერცხლისწყლის - 0,578 მკგ/გ), ამასთანავე, 

დაფიქსირდა კბილის კარიესის კომპენსირებული ფორმა. 

ბ) ეკოლოგიურად არახელსაყრელ პირობებში მაცხოვრებელ ბავშვთა კბილის მაგარ 

ქსოვილებში აღინიშნა სიცოცხლისთვის აუცილებელი მაკრო- და მიკროელემენტების 

მნიშვნელოვნად დაბალი, ხოლო ტოქსიკური ელემენტების სარწმუნოდ (p<0,05) 

მაღალი შემცველობა, კერძოდ, ტყვიის რაოდენობის მატება დაფიქსირდა 44,5%-ით და 

ვერცხლისწყლის - 12,5%-ით, რაც აისახა პაციენტთა სტომატოლოგიურ 

ჯანმრთელობაზე, გამოვლენილი კბილის კარიესის დეკომპენსირებული ფორმით. 
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პრაქტიკული რეკომენდაციები 

1. თმის ღერისა და კბილის მაგარ ქსოვილთა ანალიზი რენტგენულ-ფლუორესცენტული 

სპექტრომეტრიის მეთოდით უნდა იქნეს გამოყენებული გარემო პირობების,  

ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ადამიანის ორგანიზმზე, კერძოდ, 

სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე მისი ზემოქმედების მონიტორინგისთვის. 

2. შემუშავდეს და დაინერგოს პროფილაქტიკური პროგრამები ბავშვთა მოსახლეობის 

საკვანძო ასაკობრივ ჯგუფებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის 

მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 

3. პროფილაქტიკურ პროგრამებში აუცილებელია გავითვალისწინოთ კონკრეტული 

ეკოლოგიური სიტუაციისათვის დასახული ამოცანა, ხოლო პროგრამის საბოლოო 

შედეგი ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვთა მოსახლეობის სტომატოლოგიური და 

ზოგადი ჯანმრთელობის ამაღლებაზე. 
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